
Obiectivele proiectului TABLE

Misiunea noastră
TABLE - TAckling environmental sus-
tainability through Blended Lear-
ning opportunities for i-VET in the 
furniture and wood sector, este un 
proiect European finanțat  prin pro-
gramul ERASMUS+, ce se va desfășu-
ra pe o perioadă de 2 ani, fiind ma-
nageriat de 6 parteneri europeni din 
5 țări diferite (Franța, Italia, Polonia, 
România și Spania).

Proiectul intenționează să ofere un 
sistem de formare inovator bazat 
pe oportunități de micro-învățare 
pentru profesorii din domeniul edu-
cației și formării profesionale (i-VET) 
din sectorul mobilierului și lemnului.

Scopul proiectului este  acela ca în 
urma formării să ofere cadrelor didac-
tice din domeniul educației și formării 
profesionale (i-VET), competențe 
ecologice cheie pentru piața muncii.

 Îmbunătățirea suste-
nabilității mediului prin 

educație

Asigurarea unei culturi 
a calității în programele 
de educație și formare 

profesională (VET)

Îmbunătățirea ac-
cesului la instruire 
și calificare pentru 

toți



Rezultatele proiectului TABLE
Pentru a atinge obiectivul proiectului, partenerii au definit două rezultate cheie:

 Un material cu informații actualizate privind practicile 
durabile, pentru a învăța mai multe oricând, oriunde și 
în funcție de nevoile profesorilor, despre durabilitatea 
mediului.

Sfaturi educaționale: 
«learning snacks» 
pentru învățarea pro-
fesorilor din sectorul 
mobilierului și lemnului

Linii directoare pentru 
implementarea corectă a 
cursului Educație pentru 
Dezvoltare Durabilă în 
instituțiile de formare 
din domeniul mobilieru-
lui și prelucrării lemnului

Un manual cu linii directoare pentru a sprijini profeso-
rii i-VET și furnizorii de formare profesională pentru a 
preda la clasă sau online materialul de învățare, prin 
adoptarea celor mai bune practice pregătite pentru a 
fi implementate la cursuri

Conectează-te cu 
noi
Urmăriți și aflați mai multe despre 
activitățile proiectului!

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publi-
caţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu 
este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine 
therein. «TAckling environmental sustainability through Blended Learning 
opportunities for i-VET in the furniture and wood sector» numarul proiectului
: 2020-1-FR01-KA2020-079899

www.drzewna.com www.unitbv.ro www.amueblacooperacion.es

www.adrnordest.rowww.eurocreamerchant.itwww.energies2050.org

www.tableproject.eu

brenlu@unitbv.ro 

#TABLEprojectEU

 Partenerii proiectului TABLE Luminita-Maria Brenci - UNITBV

Mihai Parfeni - NERDA

mihai.parfeni@adrnordest.ro 
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