
     
 

PROIECTUL 
 „BETTER FUTURE IN A BETTER WORLD” 

Nr. 2016-1-RO01-KA102- 0023449 
 

Proiectul”Better Future in a Better World” este inițiativa Colegiului Tehnic “George Barițiu” 
Baia Mare. El a fost aprobat pentru  finanțare în contextul programului Erasmus+, Acţiunea 
cheie 1 (KA1) – Proiecte de mobilitate, domeniul – Formare profesională (VET), în cadrul 
rundei 2016, cu numărul de referință 2016-1-RO01-KA102- 0023449. 
 
Scopul proiectului:  
Desfășurarea unor  activități de mobilitate la nivel internațional  prin care să asigurăm  
condițiile de dezvoltare personală și profesională ale elevilor, îmbunătățind calitatea 
educației și formării profesionale inițiale și  atractivitatea activităților desfășurate la 
Colegiul Tehnic “George Barițiu”. 
 
Obiectivele proiectului:  
Ob.1. Instruirea  și dezvoltarea de  competențe  tehnice de specialitate în conformitate  cu  
standardele de pregatire profesională corespunzătoare nivelului de calificare , evaluate 
într-un sistem diferit de învățământ, transferate  peste graniță  și incluse în calificare prin 
ECVET.  
Ob.2. Îmbunătățirea unor competențe cheie: comunicare într-o limbă modernă, 
managementul relațiilor interpersonale, gândirea critică și rezolvarea de probleme, ca o 
consecință a experienței de muncă în altă țară  în vederea pregatirii elevilor  pentru viață. 
Ob.3. Îmbunătățirea capacității Colegiului Tehnic “George Barițiu”, de a stabili parteneriate 
la nivel național și internațional, care să-i dezvolte pe  tineri pentru cariera profesională și 
viață. 
 
Parteneri externi:  

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

 Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP), Wroclaw, Polonia. 
 
Grupul țintă este format din 48 de elevi înmatriculați la Colegiul Tehnic “George Barițiu” 
Baia Mare în anul școlar 2016-2017, dintre care: 

 32 de elevi clasa a XI-a, de la oricare dintre calificările: Tehnician electronist, 
Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician de telecomunicații, Tehnician în 
automatizări 

 16 elevi clasa a XII-a, de la calificarea Tehnician operator tehnică de calcul. 
Aceștia vor efectua 3 săptămâni de instruire practică comasată în centre de formare 
profesională de prestigiu din Europa, cu îndelungată experiență în participarea la proiecte 



internaționale, sub îndrumarea și coordonarea tutorilor de stagiu, corespunzătoare 
calificărilor cuprinse în planurile-cadru din România, astfel: 

 Fluxul 1: 16 elevi de clasa a XI-a, vor efectua în perioada 13.02.2017-03.03.2017, 
la CINEL, Lisabona, Portugalia, activitățile practice corespunzătoare modulului IX, 
Circuite electronice, comun tuturor calificărilor de nivel 4 din domeniul Electronică 
automatizări: Tehnician electronist, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician 
de telecomunicații, Tehnician în automatizări 

 Fluxul 2: 16 elevi de clasa a XI-a, vor efectua în perioada 08.05.2017-26.05.2017, 
la CINEL, Lisabona, Portugalia, activitățile practice corespunzătoare modulului IX, 
Circuite electronice, comun tuturor calificărilor de nivel 4 din domeniul Electronică 
automatizări: Tehnician electronist, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician 
de telecomunicații, Tehnician în automatizări 

 Fluxul 3: 16 elevi de clasa a XII-a, vor efectua în perioada 20.03-07.04.2017, la 
CKP, Wroclaw, Polonia, activitățile practice corespunzătoare modulului VIII, 
Mentenanța sistemelor de calcul și rețelelor de calculatoare și modulului VII 
Detectarea defectelor  

 
Activitățile de învățare  în care elevii vor fi implicați  sunt exclusiv activități practice, care le 
vor da posibilitatea să lucreze efectiv cu echipamente, aparatură și materiale performante, 
care răspund exigențelor actuale.  

 
Metodele activ participative, recunoscute la nivel european, aplicate de tutorii de stagiu, 
monitorizarea și evaluarea într-un sistem diferit de cel românesc, vor antrena elevii în 
activitățile practice, care le vor stimula interesul, curiozitatea, creativitatea și vor garanta 
dobândirea cunoștințelor de specialitate, a abilităților și competențelor cheie și specializate 
prevăzute în Standardele de Pregătire Profesionale specifice calificărilor pentru care se 
pregatesc.   

 
Pe lângă cunoștințele, aptitudinile și competențele dobândite, care le vor asigura un loc de 
muncă mai bun, elevii vor dezvolta relații interpersonale, de cooperare și muncă în echipă, 
își vor consolida cunoștințele de limbă engleză și, foarte important, vor avea o viziune mai 
clară despre oportunitățile de muncă și de studiu oferite de Uniunea Europeană. 

 
Suntem convinși că participarea la acest proiect le va aduce tinerilor un plus în experiența 
lor de viață, momente de neuitat legate de activitatea profesională, de locurile minunate pe 
care le vor vizita, de cultura și civilizația unei alte țări, dar și de prieteniile pe care le vor 
lega.  

 
Colegiul Tehnic “George Barițiu” va fi spiritual mai bogat prin experiența profesională și 
personală a celor 48 de elevi participanți, experiență pe care dorim să le-o transmită 
colegilor, părinților, comunității, în ansamblul ei, pentru a spera într-un viitor mai bun într-
o lume mai bună! 
 

Prof. Mihaela Markovits-responsabil proiect 
 


