
Sunteţi interesaţi  de o
mai bună educaţie

profesională şi
formare?

Sunteţi un profesor/formator în
învăţământul profesional? Suntem
siguri că ghidurile noastre v-ar
putea ajuta la predare.

Sunteţi un cadru universitar? Ați
dori să faceți tot ce vă stă în putință
pentru a vă ajuta studenții să
obțină locuri de muncă după
absolvire? Sunteți interesat de
resurse  educaționale gratuite? 

Sunteţi angajator? Doriți să aflați
cum ar putea veni angajații la dvs.
cu majoritatea abilităților de care
au nevoie pentru a-și face treaba? 
 

Staţi cu ochii pe noi!

ip4j.eu

Să stăm în
contact:

ip4j.eu

Ce facem 
Formare profesională inovativă şi

practică pentru accesul la locuri de

muncă a persoanelor slab calificate şi a

migranţilor-IP4J

https://ip4j.eu/
https://ip4j.eu/


Rezultatele 
noastre:

Ce urmează să se
întâmple:

Ce urmează 
să facem:

Suntem cinci organizații partenere din toată Europa -

Germania, Italia, Islanda, România și Spania.

Parteneriatul este compus din parteneri provenind din

țări diferite și acţionari interesaţi ai acestora, cu

puterea sinergică de a ajunge la un public foarte mare

și divers.

Rezultatele proiectului vor fi publicate ca Resurse

Educaţionale deschise (OER) în 6 limbi naționale

europene diferite, cu un beneficiu evident în ceea ce

privește diseminarea și exploatarea rezultatelor

proiectului.

Scopul nostru este să oferim, formatorilor sau

educatorilor, instrumentele potrivite pentru a crea

mediul potrivit pentru ca elevii să se dezvolte atât în

sala de clasă, dar mai important, pe piața muncii,

după finalizarea studiilor.

UN SET DE INSTRUMENTE PENTRU ORIENTAREA ȘI

CONSILIEREA PERSOANELOR SLAB CALIFICATE precum şi a

MIGRANȚILOR pentru a identifica abilitățile utile și a

selecta cele mai bune planuri individuale de carieră, în

conformitate cu nevoile reale ale pieței muncii și ale

ocupării acestora. 

BROŞURI interactive concepute ca Resurse Educaționale

Deschise despre nevoile reale ale pieței, în domenii cum ar

fi Ajutor pentru bucătărie, Grădinărit și îngrijirea

peisajului, Servicii de curățenie, Artizanat și produse

artistice

VIDEOTUTORIALE care conțin instrucțiuni clare și detaliate

pe un canal de proiect YouTube

O aplicație pentru dispozitive ANDROID pentru a

permite accesul la materialele de instruire și pentru

cursanții mobili.

O REȚEA DE EXPERȚI, formată din personal partenerilor de

proiect, cu un nou profil ca „Trainer european inovator și

practic pentru persoane cu calificare scăzută și migranți”
recunoscut în cadrul sistemelor ECVET și EUROPASS

Vom crea o serie de ghiduri pe care le vom împărtăși în

mod liber pe toate canalele noastre de comunicare, o

serie de BROŞURI vizuale și interactive concepute ca

Resurse Educaționale Deschise despre nevoile reale

ale pieței în domenii precum Ajutor de bucătărie,

Grădinărit și îngrijirea peisajului, Servicii de

curățenie, Artizanat și artistic produse

Câteva TUTORIALE VIDEO interesante și practice care

conţin instrucțiuni DIY clare și detaliate care urmează
să fie publicate într-un canal de proiect YouTube

O aplicație pentru dispozitive ANDROID pentru a

permite accesul la materialele de instruire și pentru

cursanții mobili

Deci, principalul nostru rezultat vor fi cunoștinţele

noastre. Vom încerca să le punem la dispoziția cât mai

multor oameni:


