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potențialul de absorbție redus al agenților 
economici locali, atât prin numărul cât și prin 

calitatea pregătirii pe care o pot oferi elevilor de 
la profil economic (2 clase pe nivel) și celor de la 
profil electronică și automatizări (2 clase pe nivel) 



• Participare a 14 elevi de la profil economic și a 10 
elevi de la profil electronică și automatizări la un 
stagiu de pregătire practică cu durata de trei 
săptămâni la companii de profil din orașul Granada, 
Spania. 

 

•  Dezvoltarea competențelor specifice CDL-ului 
"Managementul afacerii" respectiv "Circuite de bază 
în electronică” 

 



Colegiul Tehnic Iuliu Maniu – organizația beneficiară 

(aplicantul) 

 

EUROPROYECTOS din Granada, Spania – 

organizația intermediară (plasarea elevilor în companii si 

monitorizarea acestora, cazarea, masa în rezidențe 

proprii, transportul, organizarea vizitelor culturale) 

 

14 organizații de primire din Granada (stagiul de 

practică al elevilor, monitorizarea și evaluarea acestora) 



Activități de management al proiectului: 
 

 formarea echipei de proiect, 
 selecția participanților,  
 incheierea acordurilor, contractelor între diferite părți 
implicate,  
 activități de diseminare, de monitorizare si de evaluare a 
progresului proiectului,  
 încărcarea datelor în platforma Mobility Tool+ 
 aranjamente practice in scopul organizării mobilității 
(calatorie, cazare, masa, transport local, vizite culturale, 
etc), 
 raportare finală  
 



Pregătirea participanților pentru mobilitate 
vizând mai multe planuri:  
 
pregătire lingvistică în limba engleză pe 
platforma OLS (Online Linguistic Support) 
pregătire în limba spaniolă în cadrul unor 
cursuri cu profesor calificat,   
pregătire pedagogică a stagiului, 
pregatire interculturală  
pregătire de prevenție a riscurilor.  

 
 



 Vizita de monitorizare a activității elevilor  în 
timul mobilității, realizată în scopul asigurării 
calității activităților desfășurate. 

 
 Validarea și recunoașterea rezultatelor învățării la 
întoarcerea din mobilitate prin înregistrarea 
documentelor de mobilitate Europass obținute în 
urma stagiului și notarea în catalog pe baza 
rezultatelor evaluării făcute de către tutorele de 
practică din compania din Spania în care și-au 
desfășurat stagiul. 

 
 





Activități practice derulate în timpul stagiului la 
companiile partenere din Spania 
 
Flux 2 – Tehnician în electronică și automatizări 

10 elevi participanți din clasa a X-a A 
 Profesor însoțitor: ing. Cîmpan Liliana 

 



 Vizite culturale organizate în cadrul mobilităților 
celor două fluxuri în scopul lărgirii orizontului 
cultural european al participanților și cunoașterii 
specificului local. 
 
 
 
 



IMPACT 
la nivelul elevilor:  
• creșterea interesului pentru dezvoltarea propriului 

plan de carieră,  
• creșterea motivației pentru învățare,  
• dezvoltarea spiritului antreprenorial,  
• o mai bună inserție pe piața muncii după absolvire 

 
 
la nivelul școlii:  
• creșterea prestigiului și atractivității școlii și 

dezvoltarea dimensiunii europene 
  
la nivelul comunității:  
• deschidere spre activități de cooperare europeană.  
 




