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VEPA – VET Planner for Work Based Learning 

(Planificatorul VET pentru învățarea bazată pe muncă)-  
este un proiect realizat în cadrul programului ERASMUS +, 

acțiunea cheie 2, cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici. 
 

Proiectul își propune ca obiectiv, să stabilească un profil de formare modernă și un nou 
model de dezvoltare profesională pentru planificatorii VET, in scopul cresterii eficientei 
cursurilor VET bazate pe experiențe de învățare bazate pe muncă și pentru a consolida 
cooperarea dintre Furnizorii de VET, Cursanti și Intreprinderi. Un curs de pregătire va veni in 
sprijinul planificatorilor VET, pentru ca acestia sa poata gestiona mai bine un program 
educational de calitate, care sa poata oferi cursanților WBL instrumente eficiente pentru 
cresterea capacității lor de sa angaja. 
 
Mulțumită proiectului VEPA, va fi disponibil un „Profil de competențe al planificatorului 
VET”, un „Ghid de instruire a planificatorilor VET față în față”, un „E-curs de instruire 
pentru planificatorii VET” și un instrument online de „Evaluare pentru planificatorii VET” 
din câmpul WBL. 
 
ACTUALIZARE PROIECT 
Partenerii, în ciuda situatiei critice din acest moment, continuă să lucreze pentru atingerea 
obiectivelor proiectului. După ce au avut a treia întalnire din Proiect în decembrie anul 
trecut - la Valladolid (ES), la sediul Infodef (www.infodef.es), toti partenerii au lucrat la 
completarea versiunii pilot a Ghidului de instruire fata-in-fata a planificatorilor VET, 
conținutului E-Cursului și Instrumentului de evaluare. 

 

VEPA partners in Valladolid, December 2019 

CE URMEAZA – FAZA PILOT 
Pilotarea, un moment important pentru verificarea eficacității produselor VEPA, a fost 
planificat să aibă loc atât față în față, cât și de la distanță. Partea față în față va trebui 
reconsiderată în conformitate cu prevederile urgenței Covid-19. La acest lucru lucrează 
acum partenerii, cu scopul de a colecta rezultatele așteptate, dar incercand implementarea 
unei metode ușor diferite. Noile orientări cu privire la modul în care va fi realizata pilotarea 
vor fi publicate în curând pe pagina de Facebook a proiectului 
 
Dacă sunteți un expert WBL sau un planificator VET, sunteți bineveniți să colaborați la 
evaluarea produselor noastre. Rămâneți conectati cu rețeaua noastra de socializare, pentru 
a fi informati cu privire la data de începere a pilotarii și la modul de participare. 
 
Pentru informatii suplimentare, puteti accesa pagina website www.vepaproject.eu a 
proiectului VEPA, sau puteti contacta direct cel mai apropiat partener. 
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