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UN INSTRUMENT UTIL PENTRU ÎMBUNĂȚĂȚIREA NIVELULUI 

COMPETENŢELOR 
 

 
" VTeCOACH – Instrument de îmbunătăţire 

şi evaluare a competenţelor pentru elevi şi 

profesori din învăţământ şi formare 

profesională pentru noile cerinţe de lucru " este 

un proiect de doi ani LLP finanţat de Agenția 

spaniolă Leonardo da Vinci.  
 

 
 
Proiectul VTeCOACH abordează următoarele nivele ale relaţiilor 

intrapersonale şi interpersonale prin metodologia de coaching :  
 

 Să învăţăm cum să învăţăm  
 

 Munca în echipă  
 

 Gândirea creativă şi inovatoare  

 
 

Nevoi & Obiective  
 

În secolul XXI, datorită pieţei muncii într-o permanentă schimbare, a 

avut loc o schimbare dramatică a paradigmei în sistemul nostru 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).  

Diferenţa dintre calificare şi competenţă este comparabilă cu imaginea unui iceberg. Ceea ce am văzut până acum  

(calificarea) reprezintă numai o mică parte din uriașul corp de gheaţă ascuns sub suprafaţă (competenţa).  

De aceea, scopul proiectului VTeCOACH este să ofere orientare pentru îmbunătăţirea şi înţelegerea acestui "uriaş corp de 

gheaţă" care se află sub suprafaţă cu referire la setul celor trei competenţe menţionate mai sus – ”să învăţăm cum să 

învăţăm”, ”munca în echipă” şi ”gândirea creativă şi inovatoare”. Aceste competenţe pot fi pe deplin înţelese şi îmbunătăţite 

luându-se  în considerare sub-competenţe specifice precum:  

 

 În cadrul SĂ ÎNVĂŢĂM CUM SĂ ÎNVĂŢĂM: conştiinţa de sine, luarea deciziilor şi relaţiile interpersonale.  

 

 În cadrul MUNCII ÎN ECHIPĂ: empatia, comunicarea şi conflictul.  

 

 În cadrul GÂNDIRII CREATIVE ŞI INOVATOARE: conştiinţa de sine, managementul emoţional şi rezolvarea conflictului.  

 

Partenerii VTeCOACH  

Parteneriatul este compus din cinci organizaţii din Spania, Italia, România, Polonia şi Irlanda. Aceştia au o experienţă 

semnificativă în implementarea şi gestiunea proiectelor cu finanțare europeană, precum şi în dezvoltarea de concepte şi 

materiale educaţionale. 

 
 
 
Proiectul VTeCOACH (nr. 2012-1-ES1-LEO05-48196 ) este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai opinia 
autorului, iar Comisia nu este responsabilă pentru orice posibilă utilizare  a informaţiei conţinută aici.  
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Cine sunt beneficiarii proiectului?  

 
 
Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de:  

www.inveslan.com  

t.rodriguez@inveslan.com  


 

Cursanți şi profesori din sistemul de educație și formare 

profesională, în special tineri elevi şi absolvenţi  

 
 

 

IT  Proiectul se adresează şi altor beneficiari indirecţi:  
www.lepidorocco.com  

V.giacomini@lepidorocco.com  
 

 

PO  
 

www.uek.krakow.pl  

Aleksander.surdej@uek.krakow.pl  

 



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 

RO        Rezultate 
 

 CADRUL COMUN AL COMPETENŢELOR NECESARE PE   
www.incsmps.ro  

PIAŢA MUNCII : DEFINIŢIE ŞI IDENTIFICARE  
gliliana@incsmps.ro   

 METODOLOGIA EVALUĂRII LA 360 º BAZATĂ PE PARADIGMA  
COACHING-ULUI 

IR   RESURSE VIDEO  
 

www.nexus.ie   SOFTWARE DE EVALUARE A COMPETENȚELOR 
paul@nexus.ie  

Dacă doriţi mai multe detalii, vă rugăm să vizitaţi website-ul nostru, 

urmăriţi-ne pe Facebook şi Twitter sau contactaţi partenerul de proiect 

cel mai apropiat dumneavoastră.  

VTeCOACH on the Web:  

www.vtecoach.eu  

 
 

Look for us in:  
 
 
 
 

 
Proiectul VTeCOACH (nr. 2012-1-ES1-LEO05-48196 ) este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai opinia 
autorului, iar Comisia nu este responsabilă pentru orice posibilă utilizare  a informaţiei conţinută aici.  


