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Nevoi & Obiective  

 

 A avut loc o schimbare importantă a paradigmei în sistemul de educație: 

accentul se mută de  la conceptul de ”calificare” (cât de mult ştie o 

persoană) la cel de ”competență” (cât de bine sunt puse în practică 

cunoştinţele) 

 

 Inițiativa Comisiei Europene ”Noi competenţe pentru noi locuri de 

muncă” își propune: 

◾ să promoveze o mai bună anticipare a cererii de competenţe 

◾ să obţină o mai bună corelare a competenţelor cu nevoile de pe piaţa muncii 

◾ să apropie mediul educaţional de cel profesional 

 



Scopul proiectului VTeCOACH 

 

 Să dezvolte un cadru pentru evaluarea competențelor util participanților la 
sistemul de învățământ și formare profesională 

 

◦ Să identifice competențe comune necesare în țările partenere 

 

◦ Să promoveze conceptul de competențe ”wicked” / generale: acestea includ 
competențe transversale și atitudini care sunt solicitate de angajatori (Knight, Peter şi 
Page, 2007) 

 

◦ Să transforme cursanţii şi profesorii din sistemul de educație şi formare profesională în 
agenţi activi în procesul de evaluare şi îmbunătăţire a competenţelor 

 

◦ Să utilizeze metodologia evaluării la 360  și principiile coaching-ului pentru a susține 
procesul de îmbunătățire a competențelor 

 

◦ Să faciliteze dezvoltarea personală și profesională a elevilor, studenților și cursanților 
pentru a le îmbunătăți accesul pe piața muncii  

 



Parteneri în proiect 

 

 Parteneriatul este compus din șase organizaţii din cinci țări - Spania, 

Italia, România, Polonia şi Irlanda.  

 Partenerii au o experienţă semnificativă în implementarea şi gestiunea 

proiectelor cu finanțare europeană, precum şi în dezvoltarea de concepte 

şi materiale educaţionale: 

- San Jose Maristas (Maristak)  

- Inveslan  

- INCSMPS  

- Nexus 

- CUE  

- Lepido Rocco Association. 

 



Cine sunt beneficiarii proiectului?  

 

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de:  

◦ Cursanți şi profesori din sistemul de educație și formare profesională, în 

special tineri elevi şi absolvenţi  

 

Proiectul se adresează şi altor beneficiari indirecţi: 

◦ Centre de educaţie și formare profesională, profesionişti şi experţi din 

domeniul consilierii și orientării profesionale 

◦ Cercetători și experţi în problematica pieței muncii 

◦ Companii  

◦ Asociații profesionale și antreprenori 

◦ Autorități și factori de decizie 



Rezultatele proiectului  

 

 CADRUL COMUN AL COMPETENȚELOR NECESARE PE PIAȚA MUNCII: 

DEFINIRE ȘI IDENTIFICARE 

 

 METODOLOGIA DE EVALUARE LA 360 º BAZATĂ PE PARADIGMA 

COACHING-ULUI 

 

 RESURSE VIDEO – FILME EDUCAȚIONALE 

 

 APLICAȚIE SOFTWARE DE EVALUARE A COMPETENȚELOR 

 

                     http://vtecoach.maristak.com/  



COMPETENȚELE NECESARE PE PIAȚA MUNCII 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENȚELE NECESARE PE PIAȚA MUNCII 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ÎNVĂŢÂND SĂ ÎNVĂŢĂM 

 

2) MUNCA ÎN ECHIPĂ 

 

3) GÂNDIRE CREATIVĂ ŞI INOVATOARE 



COMPETENȚELE NECESARE PE PIAȚA MUNCII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competență Sub-competențe asociate Definire 

ÎNVĂŢÂND SĂ 

ÎNVĂŢĂM 

Rezolvarea problemelor  

Auto-actualizarea competenţelor 

Lucrul sub presiune 

Luarea deciziilor 

Auto-dezvoltarea 

Abilitatea de a urmări şi de a 

persista în învăţare, organizarea 

propriei învăţări, inclusiv prin 

gestiunea eficientă a timpului şi 

informaţiei, atât individual, cât şi în 

grup 

MUNCA ÎN ECHIPĂ Comunicarea 

Abilităţi interculturale  

Auto-gestiunea,  

Rezolvarea conflictelor  

Principii etice  

Gestiunea timpului 

Lidership 

Luarea deciziilor  

Munca în cooperare şi în 

colaborare cu alţii pentru atingerea 

unor scopuri colective 

GÂNDIRE 

CREATIVĂ ŞI 

INOVATOARE 

Adaptabilitatea 

Reacţia la schimbare  

Gândirea non-conformistă  

Flexibilitatea 

Spiritul de iniţiativă 

Elasticitatea 

Capacitatea de a genera sau 

recunoaşte idei, alternative sau 

posibilităţi care pot fi folositoare în 

rezolvarea problemelor 



Aplicația software pentru evaluarea competențelor are 3 funcții: 

 



Primul pas: înregistrarea pe platformă 



Invitarea evaluatorilor: colegi și profesori/mentori  



Auto-evaluarea competențelor  





Resurse educaționale  



Planuri pentru îmbunătățirea competențelor  



Vă mulțumesc! 

 

www.vtecoach.eu   

 

 

http://www.vtecoach.eu/

