Deșeurile din construcții și demolări (DCD) reprezintă cea mai mare cantitate de deșeuri generate în
UE (aproximativ 36,4% din totalul deșeurilor generate UE în 2016). În acest context, CDWasteManageVET, proiect cofinanțat prin Programul Erasmus+ al UE, își propune să promoveze educația și
formarea profesională a personalului din industria construcțiilor pentru a răspunde necesităților de
formare a abilităților de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. În cadrul proiectului se va
dezvolta un program de e-training modern și inovativ, bazat pe cursuri online (VOOC) special
elaborate pentru a răspunde nevoilor concrete ale pieței muncii din acest domeniu.
Parteneriatul CDWaste-ManageVET implică 7 parteneri din 6 țări UE (Franța, Grecia, Italia, Portugalia,
România și Spania), reprezentând sectorul public și privat, din domeniile dezvoltării durabile și formării
profesionale.
Prima activitate a proiectului, derulată până în prezent, a fost o analiză a legislației, a politicilor și a
situației generării DCD, precum și identificarea de bune practici în domeniul gestionării DCD, la nivelul
țărilor partenere ale proiectului și a UE. În vederea stabilirii nevoilor de instruire, s-au realizat interviuri
și un sondaj online cu diferite tipuri de organizații care oferă sau sunt interesate să ofere instruire pe
teme specifice domeniului DCD precum și reprezentanți ai industriei. Principala concluzie la care s-a
ajuns este că formarea continuă este crucială pentru dezvoltarea organizațională și succesul în sectorul
DCD, precum și în cel al construcțiilor. În acest sens, a fost evidențiată necesitatea de instruire a
angajaților și au fost identificate tematici de instruire care vor fi abordate de cursurile online dezvoltate
de proiect, având ca obiective generice înțelegerea conceptului de economie circulară, stimularea
cultivării mentalității de orientare către o economie durabilă și dezvoltarea unei conștiințe ecologice.
Următoarele activități care urmează să fie derulate în cadrul proiectului sunt:





dezvoltarea de programe de învățământ (curricula) CDWaste;
dezvoltarea platformei de instruire online CDWaste-ManageVET;
testarea pilot a programelor de învățământ și a platformei CDWaste-ManageVET;
activități de diseminare și exploatare a rezultatelor.

Pentru a afla noutăți despre derularea proiectului, vă invităm să vă conectați la canalele media ale
proiectului CDWaste-ManageVET:
Facebook  @CDWASTEPROJECT
Twitter  @CdwasteM
Instagram  @cdwaste_managevet
LinkedIn  @CDWaste-ManageVET
www.cdwaste-managevet.com

