


 

CE AVEȚI DUMNEAVOASTRĂ 
DE CÂȘTIGAT?

 
Ce este săptămâna europeană 
a competențelor profesionale?
O inițiativă a Comisiei Europene care își propune 
să pună în evidență cele mai mari avantaje ale 
formării și competențelor, prin intermediul a mii 
de evenimente și activități în întreaga Europă.. 

Veniți alături de noi și arătați Europei 
de ce educația și formarea profesională 
reprezintă o alegere inteligentă.

Dacă vă înregistrați evenimentul înainte de  
19 iulie, puteți primi o invitație de a participa 
la sesiunile din cadru Săptămânii de la Helsinki. 

Cine poate participa?
Orice organizație care promovează educația și 
formarea profesională în: 

...și țări partenere ale Fundației Europene de 
Formare pentru evenimente co-organizate de ETF. 

Statele 
membre
UE

Țările 
candidate
UE

Țările
AELS

Date și locuri
Săptămâna: 14 -18 octombrie 2019

Evenimente și activități în toată Europa: 
mai – decembrie 2019

Cum pot lua parte la Săptămână?
Înregistrați-vă propriile evenimente locale, 
regionale sau naționale ca parte a Săptămânii și:

Creșteți gradul de 
conștientizare în ceea 
ce privește formarea și 

competențele, la nivel local 
și în întreaga Europă

Promovați 
competențele 
profesionale

Împărtășiți exemplele 
dumneavoastră

de excelență

Interacționați în 
cadrul unei

rețele internaționale

Ocuparea Forţei 
de Muncă,  
Afaceri Sociale  
şi Incluziune



Utilizați #EUVocationalSkills și #DiscoverYourTalent pentru a partaja activitățile dumneavoastră
Sau etichetați Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL)

Social Europe și European Youth @EU_Social și @EuropeanYouthEU

La ce ar trebui să mă aștept?
Mii de organizații din întreaga Europă 
înregistrează evenimente, precum:

…și altele.

Activități pentru promovarea 
formării și competențelor 
profesionale

Întâlniri și conferințe

Zilele angajatorului 
(evenimente adresate angajatorilor sau 
organizate de angajatori)

Vizite ale unor celebrități: 
„Astăzi, un loc de muncă diferit”

Concursuri de fotografie și film

Cinci pași pentru a începe…

PREGĂTIȚI-VĂ EVENIMENTUL.

ÎNREGISTRAȚI-VĂ EVENIMENTUL LA: 

1.

PRIMIȚI CONFIRMAREA, MATERIALELE 
ORIENTATIVE ȘI SETUL DE 

INSTRUMENTE PENTRU COMUNICARE.3.

ALĂTURAȚI EVENIMENTULUI 
DUMNEAVOASTRĂ MARCA SĂPTĂMÂNII 
ȘI FACEȚI SCHIMB DE INFORMAȚII CU 
ALȚI ORGANIZATORI PE FACEBOOK.

5.

VEDEȚI EVENIMENTUL 
DUMNEAVOASTRĂ ADĂUGAT PE 

HARTA SĂPTĂMÂNII EUROPENE A 
COMPETENȚELOR PROFESIONALE.

4.

ec.europa.eu/eusurvey/runner/register- 
your-VocationalSkillsWeek2019 

2.

Sprijiniți competențele și implicați-vă astăzi!
Vizitați ec.europa.eu/social/vocational-skills-week

Este ușor să alăturați marca activităților dumneavoastră 
mărcii campaniei Săptămânii europene a competențelor 
profesionale.

Fiecare organizator primește un set de instrumente 
care conține sfaturi utile, modele și un autocolant pentru 
a vă ajuta să creșteți gradul de conștientizare.

Vă rugăm să rețineți că nu există niciun sprijin financiar din partea Comisiei Europene pentru organizarea evenimentelor și activităților.

O oportunitate unică de promovare

https://www.facebook.com/socialeurope/
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU/
https://twitter.com/EU_Social
https://twitter.com/EuropeanYouthEU
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek2019
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek2019
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/register_en
http://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week


 

MEDIA RELATIONS
FACTSHEET

Contact:

Employment, 
Social Affairs 
and Inclusion

        info@vocationalskillsweek.eu                           +44 (0)207 444 4264 
        @EU_social,   @EuropeanYouthEU                     @socialeurope,   @EuropeanYouthEU

#DiscoverYourTalent                                                      #EUVocationalSkills

How to bring your press release to life

Which media to approach

Local newspapers, websites, blogs

Photos, placing these in the Week’s visual style

Event listings

Campaign videos

National newspapers

Quotes and interviewees

Specialist publications

Success stories from the Share Your Stories archive

Radio and TV

Country-specific and European facts and figures on VET

How to gain media coverage of 
your associated event or activity

Decide which media and journalists you would like 
to approach and look for their contact details online.

Download and adapt the template press release, 
available on the EVSW website in all EU national 
languages.

Email the press release to your media contacts -  
2 weeks before your event for local media, earlier 
for specialist publications and event listings.

Include your contact details so journalists can ask 
questions and request interviews.

Follow-up with a phone call to pitch your story.

Welcome journalists on the day and introduce them 
to interesting people.

48%
 of upper secondary 
students in Europe 
participate in upper 

secondary VET (2017) 

72.2%
 of companies in the EU provided 

continuing vocational training to their 
employees (2015) 

11.1%
 of Europe’s population between 

the age of 25 to 64 participates in 
adult learning (2018)

The employment 
rate of recent VET 

graduates in Europe is

 77.5%
(2018)  

The percentage of 
low-qualified adults  

in Europe is 

21.9% 
(2018)

Register your event or activity as part of the European Vocational Skills Week 2019 here: 
ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek2019

Please note that no financial support for the organisation of events or activities is available from the European Commission.

         ec.europa.eu/social/vocational-skills-week

This factsheet aims to help you promote your European Vocational Skills Week events and activities.  
Media relations can be a powerful tool to encourage people to take part, raise the profile of your organisation  
and shift the perception of vocational education and training (VET) in your country.

mailto:%20info%40vocationalskillsweek.eu%20%20%20?subject=
https://twitter.com/EU_Social
https://twitter.com/EuropeanYouthEU
https://www.facebook.com/socialeurope
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/success-stories_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/resources_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek2019
http://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week


 

 

“STUDY AND PRACTICE WITH ERASMUS. 

GROW UP WITH ERASMUS” 

Conference - 2019 
 

 

2019   DESCOPERĂ-ȚI TALENTUL! 

                       14-18 Octombrie  

                       Alăturați-vă! 

Colegiul Tehnic ,,August Treboniu Laurian” 

10.10.2019 - 11.10.2019 

AGNITA 
 



ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek 
E:Info@vocationalskillsweek.eu 

T: +44 2074444264 
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DESCOPERĂ-ȚI TALENTUL! 
14-18 octombrie 2019 

Alăturați-vă! 

     Conferința de diseminare a proiectului cu Nr.2018-1-RO01-KA102-047981, 

cu titlul ,,Stagiu de practică la nivel european pentru confecționer produse 

textile și tâmplar universal” își propune diseminarea rezultatelor obținute în 

primul flux de mobilitate de către elevii clasei a XI-a C, specializarea 

confecționer produse textile și tâmplar universal, coordonați de doamna 

profesor Ionele Daniela Elena. Această conferință de diseminare se adresează 

atât părinților și elevilor, cât și profesorilor din cadrul colegiului nostru.   

     Evenimentul își propune să promoveze participarea cât mai activă a 

profesorilor și elevilor în proiectele Erasmus+, să informeze și să prezinte 

rezultatele obținute în primul flux de mobilitate, dar și beneficiile formării 

profesionale într-un cadru European.   

     Numărul estimat de participanți în cadrul conferinței este de 70 de persoane, 

elevi, părinți, profesori și invitați. 

     La nivel European, în cadrul European Vocational Skiils Week 2019, sunt 

angrenate 37 de țări cu 378 de evenimente. 

 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/winners-registered-events-prize-draw_en 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/winners-registered-events-prize-draw_en


ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek 
E:Info@vocationalskillsweek.eu 

T: +44 2074444264 
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EDUCAȚIA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ (VET) 

Învățarea la locul de muncă, stagiile de formare, uceniciile, cursurile personalizate și formarea la 

locul de muncă au ca scop valorificarea potențialului fiecăruia, combinând teoria cu practica. VET 

prezintă o atractivitate din ce în ce mai mare atât pentru angajatori, cât și pentru angajații 

acestora. 

CE ESTE SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A COMPETENȚELOR 
PROFESIONALE?  
Sunteți...  

 un cursant tânăr sau adult?  

 un profesor, formator, consilier sau cercetător?  

 un furnizor de educație și formare profesională?  

 o companie, o cameră de comerț, un sindicat sau o organizație patronală?  

 responsabil(ă) de un program VET, o rețea de politici sau o inițiativă în domeniul VET?  
 
…atunci Săptămâna Europeană a Competențelor profesionale vi se adresează! 

Săptămâna Europeană a Competențelor profesionale este o inițiativă a Comisiei Europene având 

ca scop creșterea atractivității educației și formării profesionale (VET). Include evenimente și 

activități în țările participante din întreaga Europă, la nivel local, regional și național. Părțile 

interesate care iau parte la Săptămâna Europeană a Competențelor profesionale au posibilitatea de 

a face schimb de exemple de excelență în domeniul VET. 

Tema generală a evenimentelor și activităților organizate este VET și rolul pe care îl joacă în 

legătură cu viitorul pieței forței de muncă în ceea ce privește locurile de muncă și abilitățile. 

Printre subteme se numără digitizarea, abilitățile specifice secolului 21, validarea învățării 

non-formale și informale și internaționalizarea VET. 

“Săptămâna europeană a competențelor profesionale este o inițiativă prin care Comisia 

Europeană dorește să sporească atractivitatea educației și formării profesionale (VET) 

pentru competențe profesionale și locuri de muncă de calitate, cu ajutorul unei combinații de 

evenimente organizate în întreaga Europă, la nivel local, regional și național. Părțile 

interesate care participă la Săptămână vor avea posibilitatea de a partaja exemple de 

excelență în domeniul VET, precum și practici de predare inovatoare, programe vocaționale 

reușite care încurajează uceniciile, învățarea la locul de muncă, perfecționarea și 

recalificarea, alături de exemple de parteneriate durabile între mediul de afaceri și 

educație.” 

Pe parcursul săptămânii, vor avea loc evenimente în paralel la nivel european, național, 

regional și local, precum și în alte țări participante.” 

“Toate evenimentele de succes de pe parcursul anului 2019, organizate în întreaga Europă 

(inclusiv cele desfășurate înaintea Săptămânii), vor fi evidențiate în rețelele sociale, pe site-

uri, în publicații, în prezentări video și pe forumuri.” 



ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek 
E:Info@vocationalskillsweek.eu 

T: +44 2074444264 
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“ Săptămâna europeană a competențelor profesionale este deschisă pentru toate 

organizațiile din cele 28 de state membre ale UE, precum și din statele participante la 

Asociația Europeană a Liberului Schimb (Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Elveția) sau din 

țările candidate.” 

“Educația și formarea profesională VET le asigură oamenilor abilități practice, transversale, 

cunoștințe și competențe necesare pe piața muncii, precum și capacitatea de a participa la 

societate în ansamblu. “ 

“Tinerii, părinții și cursanții adulți iau zilnic decizii cu privire la cariera lor. 

Evenimentul/activitatea dumneavoastră îi poate ajuta pe aceștia să înțeleagă ce avantaje le 

oferă alegerea VET. Indiferent dacă se referă la învățământul oficial pentru tineri, la 

formarea profesională continuă, la formarea tehnică avansată, la învățământul profesional 

superior sau la orice tip de curs profesional dedicat adulților, implicarea dumneavoastră 

poate pune în lumină gama largă de opțiuni disponibilă în întreaga Europă.” 

“Posibile mesaje-cheie pentru promovarea educației și formării profesionale și a învățării pe 

tot parcursul vieții: 

Fiecare om este talentat. Unele talente pot fi evidente, altele pot fi încă ascunse. 

Educația și formarea profesională sunt o alegere inteligentă, sunt antrenante și duc la 

excelență în educație, locuri de muncă de înaltă calitate și șanse de angajare sporite. 

Există oportunități de formare profesională excelente care vă pregătesc pentru cariere 

interesante și captivante, precum și pentru o implicare activă în societate. 

VET este o opțiune atractivă la orice vârstă și asigură pregătire pentru locuri de muncă din 

întreaga lume. 

Învățarea pe tot parcursul vieții este esențială pentru șansele de angajare și pentru 

dezvoltarea personală. 

Formarea de calitate dezvoltă potențialul creativ și inovator al cursanților. 

Perfecționarea și recalificarea pe tot parcursul vieții pentru oportunități de angajare sporite 

și o mai bună integrare în societate reprezintă o cheie a succesului. 

Învățarea pe tot parcursul vieții favorizează incluziunea socială, diversitatea și cetățenia 

activă. “ 

( Din mesajul Comisiei Europene 

http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek) 

http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek

