Prezentarea celei de-a doua Săptămâni
europene a competențelor profesionale și a
mesajelor acestui eveniment
DESCOPERĂ-ȚI TALENTUL!
20-24 noiembrie 2017
Alăturați-vă!
#EUVocationalSkills

Comisia Europeană organizează o a doua Săptămână europeană a competențelor
profesionale în 2017, pentru a valorifica succesul pe care ne-ați ajutat să îl obținem
anul trecut!

Ocuparea Forţei
de Muncă,
Afaceri Sociale
şi Incluziune

WCE ÎNSEAMNĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
EDUCAȚIA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ?
Sunteți:
cursant tânăr sau adult;

consilier de carieră;

agenție/autoritate națională Erasmus+ sau
a Fondului social european (FSE);

părinte;

cercetător VET;

serviciu public de ocupare a forței de
muncă (SPOFM);

cadru didactic și/sau formator;

furnizor de servicii VET;

întreprindere, cameră de comerț sau
industrie, organizație patronală sau sindicat?

…atunci Săptămâna europeană a competențelor profesionale vi se adresează!
110 milioane de europeni au beneficiat de educație și formare profesională (VET). Ca urmare, datorită personalului bine pregătit,
care dispune de competențe tehnice de actualitate, întreprinderile și organizațiile devin mai puternice și mai competitive. Acest lucru
contribuie și la creșterea inteligentă și sustenabilă.
Învățarea la locul de muncă, stagiile de formare, uceniciile, cursurile personalizate și formarea la locul de muncă au ca scop valorificarea
potențialului profesional al fiecăruia, combinând teoria cu practica. VET prezintă o atractivitate din ce în ce mai mare atât pentru
angajatori, cât și pentru personalul acestora. Acest tip de educație și formare este disponibil în toate domeniile, de la știință și inginerie,
la sănătate și finanțe, atât în sectorul privat, cât și în cel public.

CARE ESTE OFERTA?
Grație
dumneavoastră,
prima
Săptămână
europeană
a
competențelor
profesionale
organizată de Comisia Europeană în
2016 a avut un asemenea succes
încât acum organizăm cea de a doua
ediție. Cea de a doua Săptămână
europeană a competențelor
profesionale va avea loc în
perioada 20-24 noiembrie 2017.

CUM VĂ PUTEȚI IMPLICA?
În urma sutelor de evenimente organizate în 2016, încurajăm încă o dată părțile
interesate din domeniul VET să organizeze propriile lor evenimente conexe la nivel
local, regional sau național – dar, de această dată, pe o perioadă mai lungă de timp
(septembrie-decembrie 2017). Puteți reuni părțile interesate din țara dumneavoastră
sau vă puteți alătura părților interesate din alte țări. Printre ideile populare de anul trecut
se numără zilele porților deschise, conferințele tematice sau campaniile privind formarea
profesională inițială și continuă. Descoperiți modul în care competențele profesionale
la toate nivelurile pot susține inovarea și competitivitatea, sporind în același timp
perspectivele profesionale!
Puteți afla mai multe informații despre cum vă puteți implica și cum puteți înregistra un
eveniment propriu pe pagina noastră de internet: ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek.
Evenimentele sau activitățile dumneavoastră vor fi apoi adăugate pe harta noastră
electronică de înregistrare, care este actualizată în permanență. Prin urmare, țineți legătura
cu noi și fiți schimbarea pe care doriți să o vedeți în domeniul VET!

CE SE V-A ÎNTÂMPLA LA SĂPTĂMÂNA
COMPETENȚELOR PROFESIONALE DE LA
BRUXELLES?
Accentul pus anul trecut pe excelența în domeniul VET pentru
a promova VET ca primă opțiune de carieră va continua, pe
baza a trei subteme. În primul rând, vom promova mobilitatea
în contextul VET, deoarece cursanții mobili dezvoltă competențe
care le sporesc șansele de inserție profesionale și perspectivele
de viață. În al doilea rând, vom încuraja soluții specifice la nivel
de sector prin cooperare privind competențele la nivel de
sector. În al treilea rând, vom continua să subliniem rolul esențial
al angajatorilor prin parteneriate întreprinderi-VET.
Săptămâna în sine va cuprinde următoarele activități:
•

Luni, 20 noiembrie: evenimente de deschidere la nivel
național în țările participante, reunind reprezentanți ai
administrației naționale și locale, parteneri sociali, cadre
didactice și formatori, furnizori VET, reprezentanți ai Comisiei
și alte părți interesate din domeniul VET;

•

Marți, 21 noiembrie: o „Zi a angajatorilor” organizată de
statele membre, în strânsă colaborare cu SPOFM (serviciile
publice de ocupare a forței de muncă);

•

Miercuri, 22 noiembrie (Bruxelles): o conferință VET, cu o
ședință plenară în prima parte a zilei și sesiuni paralele în cea
de a doua, cu accent pe cele trei subteme ale Săptămânii,
precum și pe aspecte politice esențiale care contribuie la
modernizarea și creșterea atractivității VET;

•

Joi, 23 noiembrie (Bruxelles): Summitul întreprinderieducație organizat în contextul Pactului european pentru
tineret, în care vor fi prezentate ofertele de stagii de ucenicie/
formare din partea sectorului privat din întreaga Europă,
precum și o conferință privind învățarea de-a lungul carierei;

•

Vineri, 24 noiembrie (Bruxelles): Evenimentul de
închidere, în care vor fi prezentate rezultatele Săptămânii,
cu participarea unor reprezentanți la nivel înalt, ambasadori
VET în UE, și o ceremonie de premiere.

CE AU DE CÂȘTIGAT CURSANȚII?
VET oferă competențele, calificările și experiența de care oamenii
au nevoie pentru a-și îmbunătăți capacitatea de inserție
profesională. Acest tip de educație și formare îi poate ajuta să
își dezvolte competențele și să poată evolua din punct de vedere
profesional pentru a-și îndeplini propriile nevoi, precum și pe cele
ale angajatorului.
Uceniciile și învățarea la locul de muncă facilitează tranziția
între educație și locul de muncă, iar VET ajută de multe ori oamenii
să lucreze în alte țări sau în alte sectoare. Cursurile VET pot, de
asemenea, conduce la obținerea de calificări în învățământul
superior, în majoritatea țărilor unde sunt stabilite trasee mai flexibile.
Având în vedere că în prezent există atât de mulți absolvenți
care depun eforturi foarte mari să își găsească un loc de muncă,
VET poate oferi un parcurs mai rapid către încadrarea în
muncă. De asemenea, angajații experimentați pot participa
la cursuri de formare profesională pentru a-și menține la
zi cunoștințele în ceea ce privește noile evoluții, pentru a-și
adapta competențele profesionale sau pentru a dobândi alte
competențe, pentru o nouă profesie.

CARE SUNT AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
ȘI ALE ORGANIZAȚIEI DUMNEAVOASTRĂ?
Găsirea și atragerea personalului corespunzător poate fi o
sarcină dificilă, în special într-o lume în care există o concurență
puternică între angajatori pentru persoanele cele mai talentate.
Vă puteți face dumneavoastră înșivă o favoare oferindu-le noilor
angajați recrutați oportunități de formare și ucenicie, astfel încât
să beneficieze de competențele și cunoștințele de care au
nevoie pentru a contribui la creșterea competitivității și inovării în
cadrul companiei dumneavoastră.
Oferiți personalului dumneavoastră existent cursuri de formare
continuă, cursuri de perfecționare sau oportunitatea de a dobândi
noi competențe. Prin sporirea competențelor profesionale ale
acestora, organizația dumneavoastră va deveni mai eficientă
și competitivă. Angajații mulțumiți și bine pregătiți sunt, de
asemenea, mai înclinați să rămână fideli, dedicați și implicați în
succesul întreprinderii dumneavoastră.

IN SUMMARY – WHAT CAN YOU DO?
Alăturați-vă unui eveniment
competențelor profesionale;

Promovați mesajul și Săptămâna competențelor profesionale
pe platformele de socializare.
Comisia Europeană dorește să colaboreze cu dumneavoastră în
legătură cu cea de a doua ediție a Săptămânii europene a
competențelor profesionale, 20-24 noiembrie 2017!

ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek
EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu
#EUVocationalSkills

Inițiative asociate

Parteneri

Noua agendă pentru competențe în Europa

Cedefop (Centrul European pentru Dezvoltarea
Formării Profesionale)

Garanția pentru tineret
Erasmus+
Fondul social european
Drop’pin@EURES
Primul tău loc de muncă EURES

Săptămânii

Organizați un eveniment asociat Săptămânii competențelor
profesionale;

Aflaţi mai multe:

Alianța europeană pentru ucenicii

asociat

Fundația Europeană de Formare

