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Parteneri

1. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymiw Słupsku-Polonia (coordinator)

2. Colegiul Tehnic “IOAN C. STEFANESCU”   -Romania

3. ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE AMEDEO D'AOSTA-Italia

4. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnáziuma

Ungaria  

5. OZEL SANCAKTEPE KAVRAM ANADOLU LISESI -Turcia

Scop

Scopul principal al proiectului este acela de a dezvolta abilitatile elevilor să înțeleagă 
procesul de învățare și modul în care cunoștințele asimilate pot fi utilizate pentru a înfrunta mai 
bine epoca inovației, care necesită învățare pe tot parcursul vieții, adaptabilitate la neașteptat și 
creativitate, în găsirea de soluții la nevoile nesatisfăcute. Acest proiect este un apel pentru 
inovarea in procesul didactic a actorilor educaționali.

Cooperarea cu colegii din tarile partenere,va ajuta participanții să vadă cum ceilalți 
înfruntă și rezolvă probleme similare, ce domenii ar trebui exploatate pentru o mai bună integrare
pe piața mondială a locurilor de muncă, ce oportunități sunt utilizate pentru a extinde 
competențele legate de locuri de muncă și alte metode sau instrumente folosite în școli.



 Obiective

-Crearea conditiilor pentru învățarea in echipa europeana, pentru schimbul de bune practici în 
câmpul VET ;
- Îmbunătățirea abilităților necesare elevilor  pentru secolul XXI din 5 școli U.E. ;
-Creșterea capacității participanților de a anticipa oportunități de carieră;
-Consolidarea comunicarii  interculturale, a respectului și a  toleranței;
-Crearea de materiale educationale pentru ca participanții să aplice noile cunoștințe și abilități 
dobândite.

Activitati

-5 schimburi/mobilitati de elevi intre institutiile partenere, care vor avea ca scop prezentarea 
școlilor și țărilor, prezentarea de date statistice despre politica educațională VET,cooperarea cu 
agentii economici la nivel local și național, posibilele oportunități de muncă independentă în 
fiecare sector din toate țările partenere,consolidarea cooperării dintre școală,firme și autorităților 
locale. 

Rezultate

- Prezentări ale școlilor partenere ;
- Analiza educației VET în toate țările partenere ;
- 5 seturi de materiale educaționale produse în timpul schimburilor internaționale ;
- 1 ghid: Angajabilitatea și dezvoltarea competențelor studenților europeni din EFP;
- Prezentarea instrumentelor online utilizate pentru identificarea oportunităților de muncă;
- Rapoarte de întâlnire;
- Materiale promoționale.


