


Proiectul ”Erasmus+, șansa tinerilor pentru
aprofundarea/extinderea rezultatelor învățării în vederea
integrării pe piața muncii” a fost aprobat pentru finanțare de
la Uniunea Europeană în contextul programului Erasmus+.

Scopul proiectului: Antrenarea elevilor de la Colegiul Tehnic
”George Barițiu” în stagii de pregătire practică internaționale,
prin care aceștia să-și îmbunătățească rezultatele învățării
necesare pentru adaptarea în prezent și, mai ales în viitor, la
cerințele unei piețe a muncii aflate într-o permanentă și rapidă
schimbare și să-și dezvolte competențele cheie necesare atât
pentru integrarea socială, cât și pentru integrarea rapidă și cu
succes pe piața muncii.



Obiectivele proiectului
 Ob.1. Obținerea și îmbunătățirea prin muncă/activități practice, a

cunoștințelor, abilităților și atitudinilor specifice domeniului
Electronică automatizări într-un mediu european, transferate și
recunoscute peste graniță prin ECVET, în scopul facilitării tranziției
de la școală la viața activă.

 Ob.2. Încurajarea participanților în acceptarea ideii de mobilitate ca
pe o oportunitate pentru dezvoltarea profesională și personală și
familiarizarea acestora cu condițiile de pe piața europeană a muncii.

 Ob.3. Realizarea unor parteneriate durabile cu instituții din
străinatate care oferă formare profesională, capabile să susțină
practica elevilor Colegiului Tehnic “George Barițiu” și mobilitatea în
scop educațional, pentru îmbunătățirea accesului la învățare al
elevilor și obținerea performanței în pregătirea acestora.



Parteneri în proiect

 Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare- organizație de
trimitere (beneficiar)- școală europeană cu tradiție în
formarea profesională în domeniile electronică,
telecomunicații și automatizări, care oferă acces în mod egal la
educație tuturor elevilor, în scopul atingerii performanței
individuale și colective.

 Definirea și optimizarea ofertei educaționale în corelație cu
piața muncii, dezvoltarea strategiilor pentru formarea
profesională prin competențe și abilități necesare cerințelor
pieței muncii . (obiectiv PAS 2017-2018)



 Centro de Formação Profissional da Industria Eletronica,
Energia, Telecomunicações, e Tecnologias de Informação
(CINEL), Lisabona, Portugalia- organizație de primire

 instituție acreditată pentru formare, calificare/recalificare în
domeniile: electronică, robotică, automatizare și control,
telecomunicații, informatică, multimedia;

 dispune de 22 laboratoare dotate cu tehnică și tehnologie
modernă și de personal calificat, cu experiența lucrului într-o
companie, care știe ce cunoștințe, abilități și atitudini trebuie
să le aibă un absolvent de liceu pentru a-și găsi un loc de
muncă;

 are o lungă experiență în implementarea proiectelor
internaționale;

 este recunoscut ca un centru de formare profesională de
prestigiu la nivel european.



 Casa da Educaçao, Lisabona, Portugalia- organizație
intermediară

 promovează mobilitatea tinerilor în cadrul UE, în scopul
dezvoltării competențelor profesionale pentru obținerea
locului de muncă dorit;

 este facilitator în găsirea companiilor/instituțiilor din
Portugalia care acceptă să primească și să asigure formarea
profesională a tinerilor, în diferite calificări;

 oferă tinerilor experiențe practice în Portugalia, prin
organizarea vizitelor în companii internaționale, a cursurilor de
limbă portugheză și a activităților socio-culturale, pentru a fi
bine pregătiți în cariera lor viitoare și a-și dezvolta
competențele interculturale.



Grupul țintă

 48 de elevi înmatriculați la Colegiul Tehnic “George Barițiu”
Baia Mare în anul școlar 2018-2019, cursanți VET, clasa a X-a,
nivel 4 de calificare, calificări din domeniul Electronică
automatizări: Tehnician electronist, Tehnician operator tehnică
de calcul, Tehnician de telecomunicații, Tehnician în
automatizări.

 Selecția participanților în cadrul proiectului s-a realizat prin
concurs organizat la Colegiul Tehnic ”George Barițiu”, cu
respectarea principiilor transparenței și egalității de șanse
pentru toți candidații.

 Din rândul elevilor admiși ca participanți, au fost selectați 18
elevi proveniți din medii dezavantajate, care au primit
echipamente de protecția muncii necesare desfășurării
activităților din stagiile de practică internaționale.





Mobilități prevăzute în cadrul proiectului

 Participanții vor efectua 90 de ore (3 săptămâni x 5 zile x 6 ore/zi)
de activități practice corespunzătoare stagiului de practică comasată,
”Aplicații practice în domeniul Electronică automatizări” modul CDL
cuprins în curriculum-ul calificării la care sunt înscriși, repartizați în 3
fluxuri de mobilități care se vor desfășura în perioada de
implementare a proiectului, 20.08.2018-19.09.2019:

 Fluxul 1: 11.02.2019-01.03.2019- 16 elevi clasa a X-a;

 Fluxul 2: 01.04.2019-19.04.2019- 16 elevi clasa a X-a;

 Fluxul 3: 03.06.2019-21.06.2019- 16 elevi clasa a X-a.

Stagiile de practică se vor desfășura la CINEL, Lisabona, Portugalia.



Impactul implementării proiectului asupra 
participanților

Pe termen scurt (până la 6 luni)

 Îmbunătățirea performanțelor de învățare

 Dezvoltarea competențelor lingvistice

 Mai multă flexibilitate și adaptabilitate în rezolvarea sarcinilor
de lucru, creșterea capacității de lucru în echipă și a celei de
autoorganizare

 Încredere sporită în forțele proprii, mai mult curaj și siguranță
în activitățile profesionale



 O viziune mai clară despre oportunitățile de muncă și de
studiu oferite de UE

 Îmbogățirea spirituală cu valorile altei culturi și civilizații

 Dezvoltarea sentimentului de apartenență la comunitatea
europeană, a toleranței și a deschiderii spre o lume mai bună

 Creșterea gradului de socializare, lărgirea cercului de prieteni,
noi contacte pe rețelele de socializare cu tineri pe care îi
întâlnesc în mobilitate cu tineri din diverse țări.



Pe termen mediu ( 6 luni până la 2 ani)

 Îmbunatățirea capacității de inserție profesională și a
oportunităților de dezvoltare în carieră, deoarece o experiență
Erasmus+ în CV alături de un certificat Europass, crește
oportunitățile de angajare

 O participare mai activă în societate

 Promovarea cu succes a examenelor de certificare a
competențelor profesionale

 Motivație crescută pentru învățare și obținerea performanței



Pe termen lung

 Creșterea șanselor de a-și găsi un job - cel puțin 30% dintre cei
care nu optează pentru învățământul superior primesc oferte
de muncă potrivit calificării urmate, în primele 6 luni după
absolvire

 Conștientizarea apartenenței la Uniunea Europeană și
alinierea la normele europene pentru a deveni cetățeni
europeni responsabili și competenți

 O experiență unică, amintiri de neuitat formate în timpul
mobilității


