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PROIECT ERASMUS+ 



Descrierea 
proiectului 

Proiect finanțat de UE prin programul Erasmus+, 

Acțiunea Cheie 1-VET 

 

Contract nr. 2018-1-RO01-KA 102-048571  

 

Colegiul Tehnic “Transilvania“ Deva 
 

 

01.09.2018-30.11.2019 

         (15 luni) 

 

270.706 EUR  
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 Proiectul a fost inițiat și promovat de unconsorțiu VET național 
alcătuit din 4 colegii tehnice din judetele Timis și Hunedoara, ca 
răspuns la nevoia de: 

 

 imbunatatirea pregătirii tinerilor pentru o societate bazată pe cunoaştere prin gasirea  

de cai alternative de invatare, mai atractive, flexibile, cu caracter aplicativ, centrate pe 

activitate practica prin care sa isi dezvolte abilitati si atitudini relevante și de înaltă 

calitate, în cadrul învățării pe tot parcursul vieții, sa dobandeasca know-how care sa le 

creasca capacitatea de inserție profesională și faciliteze tranzitia spre viata activa 

 

 imbunătăţirea capacitatii/competentei de inovare, creativitatii in elaborarea de materiale 

si utilizarea de metode si instrumente moderne de predare bazate pe TIC a cadrelor 

didactice si capacitatii de transfer in sistemul educational, in vederea optimizarii 

procesului de predare -invatare-evalure, cu accent pe dezvoltarea de competente  si 

cresterii interesului elevilor pentru oferta de formare a IPT  educație și formare 

profesională inițială de înaltă calitate schimbare și diferențiere. 
 

Contextul proiectului 
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    Proiectul vizează dezvoltarea de competențe pentru 

dezvoltare profesională și angajabilitate a participanților 

prin implementarea mobilității internaționale Erasmus+, în 

parcursul obligatoriu de formare al elevilor, prin 

accentuarea dimensiunii europene și internaționale în 

formarea profesională și  adoptarea în școlile VET a unui 

set de instrumente moderne în activitatea didactică , în 

vederea reducerii absenteismului, abandonului școlar și 

ratei șomajului în rândul tinerilor. 

Scopul 
proiectului: 
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 O1. Dobandirea, prin învățare la locul de munca într-un context 
internațional de catre 84 de elevi ai colegiilor tehnice membre 
ale consorțiului regional pentru calitate în educație și 
angajabilitate HD-TM-VET, de  abilități și cunostințe specifice 
domeniului de calificare, recunoscute prin instrumente 
europene ECVET, Europass;  

 

 O2. Deschiderea de noi orizonturi pentru 84 de elevi din 
Regiunea Vest a României printr-o mai bună cunoaștere a 
oportunităților existente în domeniile de calificare și 
oportunităților oferite de Uniunea Europeana tinerilor ei 
cetățeni; 

 

 O3. Dezvoltarea competențelor didactice, abilităților și 
cunostințelor  unui număr de 12 cadre didactice care predau 
cultura de specialitate  pentru  folosirea noilor tehnologii în 
pregătirea profesională a elevilor din VET; 

 

 O4.Consolidarea capacității unităților de învățământ VET din 
Regiunea Vest de a coopera cu succes cu parteneri 
internaționali, companii și  institutți din VET în scopul facilitării  
mobilității geografice  și profesionale și cresterii angajabilității 
tinerilor.  

 

 

Obiectivele 
specifice: 
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Coordonator: 

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA, 

O instituție de învățămant de stat,  importantă în peisajul 

învăţământului Hunedorean, cu rezonanţă în domeniul 

tehnologic. 

 Domeniile de formare profesională sunt: 
Profil tehnic: 

• Electronică și automatizări 

• Mecanică 

• Electric 

• Media şi poligrafie 

• Transporturi 

• Informatică 

 

 

Parteneri 
naționali:  
 

 

Parteneri:  
 

COLEGIUL TEHNIC „ HENRI COANDĂ” TIMIŞOARA 

COLEGIUL TEHNIC „ MIHAI VITEAZU” VULCAN 

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR 

„ ANGHEL SALIGNY” SIMERIA 
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Parteneri 

internaționali:  
 

•Santogal P. Comércio e Reparação de Automóveis 

Lda, Lisabona, Portugalia 

•Centro de Formação Profissional da Reparação 

Automóvel-CEPRA, Lisabona, Portugalia 

•Casa da Educacao, Lisabona, Portugalia 

•Handwerkskammer Postdam, Potsdam, Germany 

•EuroProfessio, Berlin, Germany 

•Centrum Ksztalcenia Praktycznego-CKP, Wroclaw, 

Poland  

•Japan Tech, Wroclaw, Poland 

•Futurum - Coordination of EU Projects, Jędrzejów, 

Poland 
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GRUPUL ŢINTĂ :  
 

 

1. STAGIARI VET, elevi din clasele a X-a din cele 4 școli VET 

partenere : 84 elevi 

 

•COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR „ ANGHEL 

SALIGNY” SIMERIA: 14 elevi 

 

•COLEGIUL TEHNIC „ HENRI COANDĂ” TIMIŞOARA : 28 elevi 

 

•COLEGIUL TEHNIC „ MIHAI VITEAZU” VULCAN : 21 elevi 

 

•COLEGIUL TEHNIC „ TRANSILVANIA” DEVA : 21 elevi 

 

2. STAFF VET: 12 cadre didactice care predau discipline de 

specialitate din domeniile Mecanică și Electronică și Automatizări 

 

3. Persoane însoţitoare: 12 cadre didactice  
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Activități 
principale: 

  
 

Stagii de formare profesională în străinatate în 

companii/centre de formare de pe teritoriul UE;  

 

Pregătire culturală, lingvistică, pedagogică și 

managementul riscurilor pentru cei  84 elevi 

stagiari VET; 

 

Pregătire culturală, lingvistică și pedagogică 

pentru 12 cadre didactice Staff VET; 

 

Activități de job shadowing pentru 12 cadre 

didactice Staff VET în companii/centre de formare 

de pe teritoriul UE; 

 

Încheierea unor Acorduri de Parteneriat și 

asigurarea reciprocității. 
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Cum 

acționăm ??? 
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Activitățile de mobilitate se vor  

desfășura pe durata a 15 luni, timp în 

care se vor organiza: 

 

• 6 fluxuri  a câte 14 mobilități pentru 

84 elevi, stagiari VET; 

• 2 fluxuri a câte 6 mobilități pentru 

12 cadre didactice, Staff VET; 



Principalele 

rezultate 

asteptate:  

 

 

84 elevi cu abilități personale, competențe 

cheie și profesionale îmbunătățite 

84 elevi cu certificate Europass  

84 elevi cu puncte de credit ECVET 

84 elevi cu certificate de competențe 

lingvistice  

84 elevi cu impact asupra inserției pe 

piața muncii 

12 cadre didactice cu certificate Europass  

12 cadre didactice care aplică metode de 

predare - învățare - evaluare inovatoare 

bazate pe TIC 

1 ghid ,,Consorțiu regional pentru 

educație și formare profesională de calitate 

și angajabilitate” 

1 bibliotecă on-line de activități didactice 

bazate pe TIC 

40 afișe, 250 pliante, 4 roll-up                                   
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Vă mulţumesc pentru atenţie ! 

Sorin Marin DEMETER 

 

Colegiul Tehnic Transilvania Deva 

+ 

Echipa proiectului 

 
,,ERASMUS+, INSTRUIRE PENTRU 

VIITOR!”  

  

site: http//www.cttdeva.ro 
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