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CATRE: TOATE UNITATILE DE INvATAMANT DIN JUDETUL DOLJ 

IN ATENTIA: cadrelor didactice care implementeaza proiecte ERASMUS+ 

ANPCDEFP sarbatore~te inperioada _14-1~octombrie 2019, alaturi de restul Europei, editia a-IVa a 
Saptamanii Europeane a Competentelor Profesionale. Cei care organizeaza evenimente, ca parte a Saptamanii 
VET, le pot inregistm aici: https: //ec.europa.eu/eusurvey/runuer/register-your-VocatioualSkillsWeek2019 

La fel ca in anii precedenti, obiectivul Saptamanii VET este acela de a-i inspira pe cetateni sa descopere 
~i sa-~i imbunatateasca talentele prin intermediul educatiei ~i formarii profesionale. rn acest sens, in timpul 
Saptamanii VET, Comisia Europeana va prezenta initiative de inalta calitate ~i foarte multe exemple de bune 
practici, cu scopul de a oferi celor interesati optiuni de dezvoltare a competentelor profesionale pe care le 
solicita piata muncii, in prezent. 

Va invitiim sii popularizati acest eveniment in randul elevilor, cadrelor didactice, partenerilor 
educationali ~i in randul comunitaj:ii. 

In acest an, ANPCDEFP initiazii ~i o expozitie la sediul sau pentru proiectele implementate sau in curs 
de implementare. Pentru ca proiectul sa fie prezent la aceasta expozitie, beneficiarii trebuie sa ne trimita 
materiale relevante de diseminare a proiectului. numai in format electronic. la adresa de email 
proiecte.mobilitati@anpcdefp.ro. Aceste materiale pot include: postere. prezentari. poze din timpul 
stagiului, afise, prezentari narative ale proiectului, feedback de la participanti etc. 

Tot in vederea popularizarii evenimentului, ANPCDEFP a creat o pagina de facebook unde putej:i sa 
promovati, la nivel national, activitatile pe care le organizati in timpul Saptamanii VET, precum ~i rezultatele 
proiectelor din domeniul VET. Pagina poate fi gasita la adresa: 
https://www.facebook.com/events/3862944053812oz/ 

Pe aceasta pagina puteti incarca materiale de diseminare, urmand ca, dupa ce acestea sunt aprobate in 
prealabil de administratorii paginii, sa devina vizibile pe facebook. 

Aceasta pagina este disponibila pana la sfi\r~itul anului. Va invitam sa o urmariti ~i sa o folositi! 

Pentru ca ceea ce publicati pe pagina devine vizibil, asigurati-va ca materialele respecta 
regulile de mai jos: 

Contin numllrul 11i titlul proiectului, 

Sunt mentionate organizatia sau organizatiile beneficiare (pentru consorj:ii), 

Exista o descriere foarte pe scurt, cu diacritice, a proiectului, obiectivele acestuia 11i 
rezultatele sale, 

Sunt cateva randuri despre ce face ca acest proiect sa fie special, 

Inspector ~colar pentru Proiecte Educationale, 
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