
”ERASMUS +”
ÎNVĂȚARE ACTIVĂ PRIN PRACTICĂ!



Despre programul Erasmus+

Programul Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și
sportului care oferă un alt cadru de învățare pentru elevi și care urmărește să
îmbunătățească nivelul competențelor și abilităților de bază, cu un accent deosebit pe
relevanța acestora pentru piața muncii și contribuția lor la coeziunea societății.

În același timp promovează creșterea calității, excelența în inovare, internaționalizarea la
nivelul instituțiilor din domeniul educației și formării profesionale, popularizarea unui
sistem european de învățare continuă menit să vină în completarea reformelor politice de la
nivel național și să consolideze dimensiunea internațională a educației și formării.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro


PROIECT ERASMUS+
ACȚIUNEA CHEIE 1-VET

Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita 
2020-2022



PREGĂTIREA PENTRU O 
MESERIE

Scopul proiectului



◈ Proiectul se derulează în perioada 2020-2022, grantul obținut 
este de 168,669.00 EURO.

◈ Acest proiect a rezultat datorită nevoii de a îmbina 
cunoștințele teoretice cu cele practice și de a conecta școala la 
noutățile din domeniul educației și formării profesionale din 
Uniunea Europeană.



Partenerii proiectului
 Associação Intercultural Amigos da 

Mobilidade

 MEP Europroject Granada SL

 Rinvesco Consulting Paphos



Grup țintă
15 elevi din clasa a X-a C profil Tehnic, domeniul Industrie Textilă și 

Pielărie, calificarea ”Confecționer produse  textile”          



20 elevi-clasa a XI-a, profil Servicii, domeniul Comerț, calificarea 
”Tehnician în activități de comerț”



Obiectivele proiectului

1 2 3

Formarea de abilități și 
competențe generale și tehnice 
la înalt nivel de calitate.

Dezvoltarea de atitudini, 
comportamente și  competente 
cheie în vederea creșterii 
competitivității și a gradului de 
ocupare în lumea dinamică a 
pieței muncii, devenirii ca 
cetățeni europeni activi. 

Dezvoltarea cooperării cu 
parteneri externi capabili să
furnizeze educație și formare 
profesională de calitate pentru 
un traseu de succes in carieră și 
în viață al participanților la 
mobilități.



Experiența din Portugalia
Flux 1

12 aprilie 2021 - 30 aprilie 2021



Activități culturale în Portugalia
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Experiența din Spania
Flux 2

28 iunie 2021 - 16 iulie 2021



Activități culturale în Spania
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Beneficii ale participanților

 O mai bună pregătire profesională prin dobândirea cunoștințelor, abilităților 

și competențelor specifice calificării,obținute într-un mediu economic real, 

concurențial,în companii din domeniul textile, comerț și electronică.

 Îmbunătățirea competențelor cheie ale participanților.

 Creșterea stimei de sine și a motivației pentru o mai bună formare 

profesională pentru parcurgere a unor trasee de formare superioare,dar și 

pentru dezvoltare personală.



Rezultate obținute

1. Extinderea 
experienței învățării 

prin practică
2. Dezvoltarea talentelor și 
abilităților personale prin 

activități formale și 
informale

5. Îmbunătățirea 
abilităților și 
cunoștințelor 

lingvistice

4. Creșterea stimei de 
sine și dezvoltarea 

competențelor 
antreprenoriale

3. Îmbunătățirea 
competențelor 

profesionale și tehnice



Testimoniale

Cristina
”Am avut o experiență
frumoasă, eu de fapt m-am 
întors acasă, m-am 
bucurat că am putut vorbi 
iară spaniolă. Am început 
să am încredere în mine și 
în colegi”.

Maria

”Am cunoscut oameni din 
altă țară, am învățat să
trăiesc singură departe de 
casă și mi-am dezvoltat 
competențele lingvistice”.

Oana
”A fost o experiență foarte 
frumoasă și dacă as mai 
avea posibilitatea să mai 
merg, nu aș rata. Mi-a 
plăcut că am cunoscut 
oameni și am legat prietenii 
cu alți elevi din România.”
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“
"Visul începe cu un profesor care crede în tine, 
trage de tine și te împinge la un nivel superior, 
înțepându-te uneori cu un băț ascuțit numit 

"adevăr".

Dan Rather



VĂ MULȚUMESC
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