
Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” Timișoara 

1 
 

E: Info@vocationalskillsweek.eu 
T: +44 2074444264 

EVENIMENTUL SE ÎNSCRIE ÎN AGENDA COMISIEI EUROPENE 

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A COMPETENȚELOR PROFESIONALE 

 

 

Stagiile de practică -oportunități sporite de inserție pe piața 

muncii 

 

Resume: King Ferdinand I Energetic Technical College  promotes the role of internships performed 

by students in the country and abroad through: 

- organizing visits of VET teachers at the premises of the economic agents, intership partners to 

establish the link between the need related to the employers' skills and the courses offered in the 

school 

- session dissemination of the results obtained in the internships performed by the VET students in 

Portugal, within the project Erasmus +, no. 2016-RO-01-KA102-024343. 

The event aims to stimulate the interest in the VET field and to promote the opportunities provided by 

Erasmus+. 

 

Argument 

„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. 

Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I promovează rolul stagiilor de practică 

efectuate de elevi în țară și în străinătate prin: 

- organizarea de vizite a cadrelor didactice VET la sediile agenților economici, 

parteneri de practică, pentru stabilirea legăturii dintre nevoia de competențe a angajatorilor și 

cursurile oferite în școală 

- Sesiune de diseminarea a rezultatelor obținute în cadrul stagiilor de practică 

desfășurate de elevi VET în Portugalia, în cadru proiectului Erasmus+, nr. 2016-RO-01-

KA102-024343. 

Scopul evenimentului este să stimuleze interesul pentru domeniul VET şi să 

promoveze oportunităţile oferite de programul Erasmus+. 

Grup țintă: Elevii de la Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I”, profesori, agenți 

economici 

Beneficiari: toți elevii de la Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” și din alte școli, 

părinți, profesori, agenți economici și toți cei interesați. 

Perioada: 20-24 decembrie 2017 
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Activități: 

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII 
 

 

20 noiembrie 2017 Vizită la agenți economici pareneri de practică 

24 noiembrie Conferința de încheiere și diseminare a 

rezultatelor proiectului „Prin Erasmus+, 

Competențe pentru un Viitor mai bun!” 

 

 

VIZITĂ LA AGENȚI ECONOMICI PARENERI DE PRACTICĂ 

 

                             

 

Participanți: profesori și elevi de la Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I, 

directori de școli, reprezentanți ai ISJ Timiș 

Scopul: stabilirea legăturii dintre nevoia de competențe a angajatorilor și cursurile oferite în 

școală, cunoașterea noilor tehnologii și promovarea VET. 

 

CONFERINȚA DE ÎNCHEIERE ȘI DISEMINARE A REZULTATELOR 

PROIECTULUI „PRIN ERASMUS+, COMPETENȚE PENTRU UN VIITOR MAI 

BUN!” 

 

      

Participanți: profesori și elevi de la Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I, 

profesori de la colegii tehnice din Timișoara, reprezentanți ai ISJ Timiș, agenți economici. 

Scopul: promovarea oportunităţile oferite de programul Erasmus+. 


