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GIVE – Governance for Inclusive Vocational Excellence 
 
 
Scurtă descriere 
 
Proiectul GIVE își propune obiective ambițioase: proiectarea și dezvoltarea unei 
platforme europene de centre de excelență dedicate sectorului inovator VET pentru 
incluziunea socială excelentă a persoanelor care aparțin unor grupuri defavorizate. 

Proiectul se concentrează în special pe elevi și studenți cu caracteristici specifice: 

● context de migrație 
● dizabilități 
● abilități reduse și calificări depășite 
● abandon școlar 
● nevoi speciale de învățare 
● context social și economic dificil  

Pentru a atinge obiectivele, pornim de la setul de metodologii și instrumente 
recunoscute ca fiind excelente la nivel european și internațional. Astfel, grupul de lucru 
va implementa și va promova: 

- modele de guvernanță antreprenorială pentru dezvoltarea și gestionarea centrelor 
și agențiilor VET; 

- abordări și instrumente educaționale destinate în mod specific incluziunii sociale (în 
ceea ce privește formarea, mobilitatea internațională, ocuparea forței de muncă) a 
persoanelor cu risc de excludere;  

- modele pentru proiectarea și implementarea activităților eficiente de tranziție 
formare-locul de muncă. 
 
 
Acțiuni cheie 
 
Platforma va dezvolta acțiuni-cheie și rezultate specifice pentru realizarea obiectivelor, 
și anume: 

- metode și instrumente didactice destinate în mod specific incluziunii sociale a 
persoanelor defavorizate; 

- modele eficiente de cooperare formare - companii (bucla de feedback pentru a 
înțelege mai bine și pentru a fi la curent cu nevoile pieței forței de muncă) 

- modele de îndrumare și consiliere cu participare  activă din partea furnizorilor și 
companiilor VET 
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- scheme de mobilitate transnațională pentru formatori și elevi/ studenți (învățare și 
muncă) 

- strategii pentru implicarea părților interesate locale 

- materiale de instruire și cursuri pentru: manageri, formatori, tutori, companii, 
administratori publici. 
 
 
Inovație 
 
Proiectul GIVE își propune să consolideze activitățile și practicile dezvoltate la nivel 
local de către parteneri în ceea ce privește incluziunea, exploatând rezultatele și 
impactul excelenței incluzive. Aplicând provocări similare la nivel local, se poate 
urmări o abordare comună. 

Există cinci domenii de practici pe care partenerii își propun să le împărtășească și 
să le autorizeze, consolidând un set general, dar flexibil, de inovații pentru propriile 
contexte, precum și pentru cele europene. 

1. O abordare centrată pe elev în care este dezvoltat un proiect educațional 
personalizat pentru fiecare elev. Omnia, dincolo de noua abordarea finlandeză a 
personalizării, propune programe pentru incluziune (Ateliere pentru tineri). Serviciul 
„tutoring” din cadrul Cometa sprijină dezvoltarea abilităților de viață cu rezultate 
excelente (conform evaluării de către Politecnico di Milano și Fondazione Agnelli). 
Cometa (Minimaster), Omnia (OSKE, Skills Center for Migrants) și MCAST (Learning & 
Counseling Support Units) și-au prezentat programele pentru migranți la inițiativele 
UNEVOC. 

2. Învățarea bazată pe muncă ca sistem eficient de formare, unde și abilitățile de 
bază și abilitățile de viață sunt sprijinite și integrate puternic. Abordarea specifică 
școală-companie dezvoltată de Cometa a fost premiată în 2015 de către ETF ca fiind 
unul dintre cele mai bune 10 programe europene privind mentalitatea antreprenorială. 
Pentru cei care au abandonat școala sunt organizate programe speciale în cadrul 
Cometa (Liceo del Lavoro și Programul de ucenicie) și Centrul San Viator (Lanbide). În 
cazul elevilor cu dizabiliăți, MCAST si Centrul San Viator au implementat cu succes 
programe premiate.  

Rețeaua de companii a partenerilor este extrem de solidă și largă. 

3. Mobilitate internațională: Centrul San Viator a consolidat un sistem pentru a oferi 
tuturor studenților săi, în pofida oricărui dezavantaj economic, social sau fizic, 
posibilitatea de a participa la un proiect de mobilitate în străinătate. Pachetul de lucru 
WP6 îi va ajuta pe toți partenerii să dezvolte instrumente și activități pentru a atinge 
aceleași oportunități pentru toți cursanții. 
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4. Integrarea în companii. Companiile implicate în proiect cooperează cu partenerii 
VET la nivel local în abordarea problemelor de incluziune. Acest proiect va colecta 
practicile lor: de la companii mici  la companii multinaționale. În particular, GiGroup,  a 
lucrat recent la sprijinirea companiilor din rețeaua sa pentru a-și pregăti personalul cu 
privire la integrarea de noi angajați cu dezavantaje. Pachetul de lucru WP3 va dedica o 
sarcină secundară acestei practici. 

5. Cadrul teoretic, designul instrucțional și  instruirea se vor baza pe experiența 
experților. Lucian Ciolan, prorectorul Universității din București, este membru al 
consiliului EERA și are, de asemenea, experiență în transformarea VET în toată Europa. 
Madlen Serban (fost Director ETF) a dezvoltat împreună cu echipa sa mai multe 
module de instruire atât pentru formare inovatoare, cât și pentru guvernarea agilă VET; 
James Calleja (fost Director CEDEFOP și în prezent la MCAST și EfVET) oferă un profil 
remarcabil; HAMK joacă un rol de lider datorită facultății sale, inclusiv echipei Global 
Education Research & Development. Paolo Nardi este Director Cometa Research, 
membru al consiliului de administrație VETNET, coordonator al centrului italian 
UNEVOC și delegat la ATEE. 
 
 
Parteneri 
 
Cometa Formazione SCS - Italia 

GI Group SPA - Italia 

OMNIA - Finlanda 

Green Berry OY - Finlanda 

MCAST - Malta 

Camera de Comerț, Întreprinderi și Industrie - Malta 

Häme University of Applied Sciences - Finlanda 

Centrul San Viator - Spania 

Lantegi Batuak - Spania 

Universitatea din Bucharest - România 

EfVET - European Forum of Technical and Vocational Education and Training (Belgia) 


