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Quality Qualification for VET – QQVET 

 

Proiectul “Calificări de calitate pentru educația și formarea profesională” (Quality 

Qualification for VET – QQVET) este un proiect european finanțat prin Erasmus+ care se 

desfășoară pe o perioadă de 24 de luni începând de la data de 1 septembrie 2017 până la 

data de 31 august 2019. 

 

Proiectul QQVET, coordonat de ESMOVIA, Spania, (partener al CSN MERIDIAN, A.U.R. și UGIR 

în proiectul PRO JUVENES) își propune să promoveze în rândul furnizorilor de educație și formare 

profesională (VET), învățarea prin instruirea la locul de muncă (WBL- Work Based Learning) a 

elevilor care urmează cursurile școlilor profesionale și a liceelor tehnice și consolidarea dialogului 

dintre companii și actorii relevanți în domeniul educației și formării profesionale. 

Pentru realizarea obiectivelor proiectului, partenerii lucrează împreună de aproximativ 2 ani, 

desfășurând acțiuni comune, cum ar fi:  

 elaborarea unui studiu pentru a arăta impactul experiențelor de învățare la locul de muncă 

asupra tuturor actorilor implicați;  

 crearea unei rețele transnaționale QQVET de instituții și organizații interesate în calitatea 

calificărilor, care să elaboreze documente pentru motivare și inspirație;  

 elaborarea unui pachet de recomandări pentru a spori calitatea experiențelor de formare 

profesională; 

 realizarea unor documentare video de către fiecare partener al proiectului; 

 crearea unei pagini web al proiectului;  

 organizarea evenimentelor de multiplicare a informației și rezultatelor proiectului; 

 organizarea conferinței finale a proiectului. 
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Consorţiul care implementează proiectul QQVET cuprinde 6 parteneri - organizații implicate 

în educația și formarea profesională din 6 state membre ale Uniunii Europene (Spania, 

Portugalia, România, Belgia, Cehia și Italia): 

 ESMOVIA, Spania – organizația care coordonează implementarea proiectului, este o 

companie spaniolă specializată în managementul educației și a programelor de mobilitate 

dedicate educării și formării elevilor și adulților; 

 Confederația Sindicală Națională MERIDIAN – partener din România, este o organizație 

sindicală care are ca principal obiect de activitate dialogul social și incluziunea socială pe 

piața muncii din România. Confederația este un partener social recunoscut la nivel național, 

care a acumulat peste 25 de ani de experiență în ceea ce privește legislația muncii și 

politicile pentru ocuparea forței de muncă din România, aducându-și aportul în această 

perioada la rezolvarea unor probleme sociale datorate restructurărilor industriale, printr-o 

abordare constructivă și echilibrată în relațiile industriale, dar și prin implicarea în 

perfecționarea resurselor umane responsabile cu implementarea politicilor sociale; 

 ARETÉS.C.A.R.L. – partener din Italia, este o companie italiană specializată în 

managementul proiectelor europene și a cursurilor de formare profesională; 

 Camera de Comerț și Industrie  Italiano – Chehă (Italsko-ceska Smisena Obchodni a 

Prumyslova Komora) – partener din Republica Cehă, este o organizație non-profit ce are 

ca obiective, promovarea, susținerea și dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre 

Italia și Republica Cehă și care oferă asistență, promovare și sprijin membrilor săi, precum 

și companiilor active în sfera relațiilor economice și comerciale Italia – Cehia;  

 Agrupamento de Escolas de Vilela – partener din Portugalia, este o persoană juridică 

portugheză specializată în dezvoltarea activităților educaționale, curriculare și non-

curriculare; 

 ALPHABET FORMATION partener din Belgia, este o rețea de organizații europene, 

implicată în dezvoltarea capitalului uman prin furnizarea de stagii de formare profesională și 

programe de mobilități pentru tineri, adulți și profesori. 

 


