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Comunicat de presă 

Proiect cofinanțat prin fonduri europene (FEDR,IPA) 

Deschiderea oficială a proiectului “Learning by Doing”  

Tranziția de la școală la muncă 

Deschiderea oficială a proiectului 

“Learning by Doing - Targeted capacity 

building of VET partnerships in the Danube 

Region for the effective modernization of 

VET systems” a avut loc în cadrul unui 

eveniment de trei zile organizat de Camera 

de Comerț și Industrie din Budapesta (BCCI) 

în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2017. 

Acest proiect aduce laolaltă parteneri din 

toată regiunea Dunării: aproape 100 de 

participanți, reprezentanți din ministere 

relevante, autorități naționale, camere de 

comerț, companii, școli din sistemele de 

educație și formare profesională inițială, 

Comisia Europeană, CEDEFOP, Axa prioritară 

nr.8 a Strategiei Dunării (SUERD) și 24 de 

parteneri ai proiectului din 14 țări, care 

au participat la evenimentul internațional 

pentru a dezbate viitorul învățării la 

locul de muncă (Work-based learning/WBL)în 

sistemele de educație și formare 

profesională (EFP/VET). Ca rezultate 

directe ale crizei economice, piețele 

fragile de muncă și problemele structurale 

sunt încă provocări comune în multe țări 

din regiunea Dunării. De aceea schemele din 

EFP mai mult orientate pe WBL ar putea 

reduce inegalitățile economice și 

demografice prin facilitarea tranziției de 

la educație și formare profesională la 

muncă, stimularea ocuparea forței de muncă 

în rândul tinerilor și reducerea 

disparităților de pe piața muncii.  

Proiectul “Learning by Doing” are ca scop 

îmbunătățirea capacitățíi tuturor actorilor 

implicați în domeniul educației și formării 

profesionale prin consolidarea 

parteneriatelor la nivel regional, național 

și transnațional pentru a sprijini 

tranziția sistemelor de educație și formare 

inițială existente către educație 

profesională mai mult orientată pe cererea 

pieței muncii din regiunea Dunării. Prin 

acest proiect se va face o analiză critică 

a politicilor de educație și formare 

profesională inițială existente și 

principalele provocări în tările partenere 

și se va sprijini crearea unor viziuni 

naționale/regionale și a unor strategii 

pentru transformarea, ameliorarea 

sistemelor VET prin facilitatrea 

schimburilor transnaționale de cunoștințe 

și acțiuni de consolidare a capacităților 

instituționale.   

Prima zi a evenimentului a fost dedicată 

unui Seminar deschis pentru prezentarea 

perspectivelor la nivel european și 

național privind tranziția de la educație 

și formare profesională inițială la ocupare 

pe piața muncii. Discursurile de 

întâmpinare făcute de coordonatorul axei 

prioritare AP8 din SUERD, coordonatorul 

maghiar al Strategiei Dunării și 

presedintele Camerei de Comerț și Industrie 

din Budapesta au fost urmate de sesiuni 

plenare în care au participat experți în 

educație și formare profesională din partea 

Comisiei Europene, Cedefop, Slovenia, 

Slovacia și Ungaria. Prin intermediul 

sesiunilor în plen și a atelierelor de 

lucru moderate în cadrul acestui eveniment, 

au fost dezbătute cu interes aspecte cheie 

privind procesul de predare-învățare 

favorabil învățării la locul de muncă, 

cadrul legislativ, cooperarea și motivarea 

tuturor partenerilor implicați. 

Pe parcursul următoarelor două zile ale 

conferinței de deschidere, partenerii 

proiectului au avut oportunitatea să 

primească informații detaliate privind 

implementarea tehnică și aspectele tematice 

ale proiectului prin sesiuni interactive de 

lucru. 

Proiectul “Learning by Doing” este 

cofinanțat prin fonduri europene (FEDR și 

IPA) în cadrul Programului Transnațional 

Dunărea, cu un buget total de 2.3 milioane 

EUR. Proiectul a început pe 1 ianuarie 2017 

și se va încheia pe 30 iunie 2019.  

Informații suplimentare: 

www.interreg-danube.eu/learning-by-doing 

http://www.interreg-danube.eu/learning-by-doing

