Săptămâna europeană a competențelor profesionale - ”Descoperă-ți talentul!”
5-9 decembrie 2016

În perioada 5-9 decembrie 2016 va fi organizată, la inițiativa Comisiei Europene, Săptămâna
europeană a competențelor profesionale - ”Descoperă-ți talentul!”. Pe parcursul perioadei
menționate, dar și înainte, vor avea loc diverse evenimente atât la Bruxelles cât și la nivel european,
nivel național, regional și local.
Scopul evenimentului este de a crește atractivitatea educației și formării profesionale (VET) astfel
încât acest domeniu să nu mai fie văzut ca o a doua șansă. De asemenea, se dorește ca
evenimentele/activitățile care vor avea loc să constituie o sursă de inspirație pentru cei responsabili
și implicați în acest domeniu și să se promoveze, în continuare, rolul competențelor VET.
Aceste evenimente sunt destinate cursanților, profesorilor și formatorilor VET, asociațiilor de tineri
sau elevi, furnizorilor de educație și formare profesională, organizațiilor care oferă cursuri pentru
adulți, camerelor de comerț, partenerilor sociali, autorităților locale/regionale/naționale. Printre
evenimentele care vor fi organizate se numără:
-

zilele carierei sau târguri de educație;

-

zilele porților deschise sau zilele familiei în cadrul companiilor și al furnizorilor de
VET;

-

sesiuni de discuții cu experți la locul de muncă;

-

zile/seri de informare cu prezentarea unor programe vocaționale;

-

concursuri de fotografii sau film pentru cursanții VET;

-

elaborarea unei strategii de comunicare în propria organizație pentru a spori vizibilitatea
educației și formării profesionale la nivelul decidenților-cheie;

-

organizarea de campanii specifice în mass-media;

-

coordonarea și derularea unor companii sau a unor inițiative de comunicare cu rolul de
a stimula interesul față de domeniul meșteșugăresc și de a prezenta perspectivele de
angajare, etc.

Evenimentele care se doresc a fi organizate in statele membre ale Uniunii Europene pot fi
înregistrate la adresa: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeekevent. Informații suplimentare, inclusiv legate de modalitatea de înregistrare a evenimentelor sunt
disponibile la adresa: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261. Eventuale
întrebări pot fi transmise la adresa: Joao.SANTOS@ec.europa.eu.

