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IVET-VENTURE: A PARTICIPATIVE APPROACH TO STRENGTHEN KEY COMPETENCES OF 
TRAINEES.
PROIECT:  LEONARDO DA VINCI – TRANSFER DE INOVAŢIE IN CADRUL PROGRAMULUI DE 
ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

Parteneri:  
• Leibniz University Hannover
• Bsj Marburg e.V., furnizor de educaţie, 
• City Bound Vienna, 
• Kirsehir National Educational Directory,         
• Technical College “George Baritiu”
• School Inspectorate Buzau County, 
• Nevşehir Technical and Vocational School, 
• Development Center for Small and Medium Enterprises, Baia Mare.

Echipa de proiect:
• director prof. Camelia Laura Bogdan
• prof. Claudia Stainer – limba engleza
• prof. Simona Popescu – ştiinţe sociale 

Obiectivele proiectului: 
• să îmbunătăţească atractivitatea educaţiei profesionale prin dezvoltarea metodologiei învăţării 
bazate pe aventură;
• să sprijine profesorii în vederea însuşirii de metode de predare-învăţare non-formale, considerate 
ca fiind metode de lucru cu tinerii mult mai eficiente.
• să implementeze conceptul de “IVET- Venture” in România facilitând dezvoltarea unor practici 
inovatoare.
• să contribuie la promovarea creativităţii, competitivităţii, capacităţii de inserţie socială şi la 
dezvoltarea spiritului antreprenorial.

Descrierea proiectului:    
 Mulţi elevi din învăţământul tehnic posedă competenţe-cheie foarte slabe din cauza curriculumului 
care se concentrează pe transferul teoretic de cunoştinţe. Acesta este motivul pentru care 
intenţionăm să transferăm un concept bazat pe învăţarea creativă şi interactivă în domeniul formării 
profesionale iniţiale. Procedând astfel, ne dorim să consolidăm anumite competenţe -cheie , civice 
şi sociale , în special . În plus, conceptul adaptat va fi transferat din Germania şi Austria, în alte ţări, 
la sistemele lor de educaţie şi formare profesională.
City Bound ( CB ) foloseşte oraşul ca o sală de clasă socială şi a fost deja aplicat cu succes în 
diferite ţări. Produsul de bază constă într-un manual multilingv, în care va fi prezentat acest concept 
adaptat (City Bound), numit  “IVET – Venture” (Aventura IVET), astfel încât să poată fi utilizat atât 
în lucrul cu elevii cât şi în formarea de multiplicatori. Mai mult decât atât va exista o platforma on-
line cu diferite materiale pentru părţile interesate module online adaptate condiţiilor din ţările 
partenere. Toate produsele vor fi elaborate în comun , testate şi modificate de către partenerii din 
consorţiu.

Relevanţa proiectului:
Aşa cum apare în  Raportul intermediar al Consiliului şi al Comisiei privind punerea în aplicare a 
programului de lucru " Educaţie şi formare profesională 2010 " , reformele anterioare în domeniul 
formării profesionale iniţiale nu au avut un  succes la fel de mare ca reformele din învăţământ 



general . Există o lipsă de modalităţi de învăţare inovatoare şi participative corespunzătoare stilului 
de viaţă şi de interes a tinerilor. 
În plus, transferul de competenţe -cheie , care devin din ce în ce mai importante în această lume 
alterată a fost neglijat. " Cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele pe care persoanele le dobândesc 
în cadrul formării profesionale iniţiale ar trebui să le permită să gestioneze problema privind cariera 
personală şi să joace un rol activ în societate " ( Brügge Kommuniqué , p. . 15 ) . Prin urmare 
formarea profesională iniţială trebuie să vizeze nu numai  promovarea şanselor de angajare , dar 
trebuie şi să susţină coeziunea socială. Prin promovarea competenţelor civice şi sociale, în special, 
elevii trebuie încurajaţi să îşi articuleze interesele, să acţioneze în calitate de cetăţeni 
responsabili şi să conştientizeze situaţia pregatirii lor profesionale actuale.

Disemniare şi valorizare: 
Activităţile de diseminare vor urmări
• Să consolideze efectele benefice ale proiectului pentru toţi participanţii, furnizori de educaţie 
pentru adulţi, instituţii pedagogice, întreprinderi, sindicate, precum şi pentru a activa şi mobiliza 
interesul pentru acest proiect la nivel european.
• Să fie publicate în mod constant  informaţii cu privire la progresul proiectului Să reprezinte o 
sursă de idei pentru platformele politice, cercetători, precum şi pentru asociaţii sociale şi comunale 
oferind perspective cu privire la metode noi şi eficiente pentru a consolida competenţele cheie ale 
elevilor sau studenţilor.
• Pentru a fi sustenabil chiar şi după încheierea oficială a proiectului. În acest fel putem asigura un 
transfer pe termen lung a produsului "IVET-Venture"

Vor fi create: o bază de date, info-flyere si newsletters precum si un manual cuprinzând toate 
detaliile proiectului. De asemenea va fi creat un site official al proiectului, iar informaţii despre 
proiect vor apărea şi pe site-urile fiecărui partener în proiect. Proiectul va trebui să apară pe site-
urile a trei instituţii reprezentative, pe Facebook sau prin orice alte mijloace web. Fiecare partener 
va informa autorităţile locale şi naţionale cu privire la rezultatele proiectului pentru ca acestea, la 
rândul lor sa le transmita mai departe altor furnizori de educaţie. Fiecare partener va prezenta 
detaliile, progresul şi rezultatele proiectului in cadrul a două conferinţe sau întâlniri naţionale sau 
internaţionale.
Vor fi publicate articole în presa locală şi naţională. Informaţii suplimentare pot fi gasite pe site-ul 
proiectului: 
https://t3sec.rrzn.uni-hannover.de/cmsv049.rrzn.uni-hannover.de/index.php?id=ivet-venture 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie/comunicare
 reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru 
eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
This project has been funded with support from the European Commission.This publication 
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

https://t3sec.rrzn.uni-hannover.de/cmsv049.rrzn.uni-hannover.de/index.php?id=ivet-venture


26-30 aprilie 2014 - Reuniune proiect Austria

In perioada 26-30 aprilie 2014 a avut loc a doua reuniune de proiect, in Austria unde profesorii 
participanti au testat practic conceptul "City Bound" pentru a-l transfera la conditiile specifice 
fiecarei tari. 



15-18 iulie 2014 Brasov şi 4-6 august 2014 Oradea

     Activitatile din cadrul proiectului “IVET-Venture. A Participative Approach to strengthen key 
competences of trainees» au continuat si pe perioada vacantei de vara, peroada in care s-a realizat 
transferal conceptului city Bound unui grup de elevi selectati ai colegiului, in cadrul a doua sesiuni 
de lucru.  Workshop-urile au avut loc in perioada 15-18 iulie 2014 in Brasov, respectiv 4-6 august 
2014 in Oradea.
     Transferul propriu-zis s-a realizat printr-o serie de activitati inovatoare, structurate de la simplu 
la complex cu scopul de a atinge obiectivul principal, acela de a dezvolta competentele-cheie civice 
si sociale ale elevilor. Concret, elevii au primit sarcini de lucru precum: sa afle cum se spune in 10 
limbi straine diferite “Bun venit in Brasov (Oradea)”; sa invite o persoana straina la o inghetata si sa 
afle cateva informatii despre cariera ei profesionala; sa realizeze o fotografie cu 30 de persoane 
dintre care 5 sa poarte ochelari de soare, 5 sa fie persoane in varsta, sa apara un bebelus in carucior,  
etc. Va fi publicat un manual care va cuprinde mai multe exemple de activitati de acest fel si care va 
fi accesibil celor interesati sa le desfasoare cu elevii.
     Realizarea sarcinilor s-a incheiat prin discutii libere menite sa asigure feedback-ul, oferind o 
noua perspectiva asupra propriei personalitati si a celor din jur. Elevii au invatat noi modalitati de 
abordare a semenilor, noi cai de gestiune a propriilor trairi, precum si mijloace de a face fata unor 
situatii neprevazute. Marele castig in dezvoltarea personala a elevilor a fost acela de a descoperi 
beneficiile muncii in echipa.


