
Creșterea calității educației 
și formării profesionale prin 

participarea la proiecte 
ERASMUS+



Contextul politic relevant pentru punerea în aplicare a recomandărilor

EQAVET este prezentat în două documente: Concluziile de la Riga

și Comunicarea privind o nouă agendă a competențelor pentru Europa. Una

dintre cele cinci priorități identificate în Concluziile de la Riga este:

“Continuarea dezvoltării mecanismelor de asigurare a calității în ÎPT în

conformitate cu recomandarea EQAVET și, ca parte a sistemelor de

asigurare a calității, stabilirea buclelor de informare și feedback continuu în

I-VET și C-VET bazate pe rezultatele învățării”.



Colegiului Tehnic „George Barițiu” Baia Mare și-a stabilit următoarele
priorități:

•Creșterea numărului de elevi care beneficiază de avantajele formării

profesionale în condiții de muncă reale;

•Creşterea calităţii serviciilor educaţionale;

•Asigurarea unor condiţii adecvate, pentru desfăşurarea activităţii de

pregătire profesională, tehnică şi economică;

•Dobândirea de către elevi a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor

prevăzute în standardele de pregătire profesională;

•Eficientizarea programelor existente pentru accesul egal la educaţie al

tuturor potenţialilor beneficiari;



•Imbunătăţirea permanentă a bazei didactico – materiale a unităţii

şcolare, prin accesarea de fonduri;

•Asigurarea comunicării cu alte instituţii partenere, astfel încât să se

asigure accesul la toate informaţiile necesare pentru înţelegerea şi

participarea la actul educaţional;

•Asigurarea coerenţei la nivelul realizării propriilor programe de

dezvoltare, în parteneriat cu programele europene atât pentru dezvoltare

instituţională cât şi pentru programele educaţionale (Erasmus+).



Colegiul Tehnic “ George Barițiu “ Baia Mare se remarcă prin tradiție în

pregătirea în domeniul Electronică și automatizări, fiind în judeţ singurul

furnizor de absolvenți calificați în specializările: Tehnician electronist,

Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician de telecomunicații, Tehnician

în automatizări.

În zonele limitrofe ale orașului Baia Mare funcționează agenți economici în

domeniul electronică și automatizări care au nevoie de forță de muncă

calificată, dar care nu dispun de resursa umană necesară formării și instruirii

la standarde europene a personalului necesar desfășurării activității, fiind la

început de drum.



Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare- organizație beneficiară a
proiectelor de mobilitate în domeniul formării profesionale finanțate prin
programul Erasmus+

• Proiectul ”Better Future in a Better World”

• Aprobat în runda 2016 cu nr. 2016-1-RO01-KA101-023449

• Implementat pe o perioadă de 13 luni, între 15.08.2016 și 14.09.2017

• Au participat 49 de elevi în formare profesională inițială dintre care:

• 32 de elevi clasa a XI-a și 17 elevi clasa a XII-a, înscriși la diferite calificări de nivel
4 din domeniul Electronică automatizări: Tehnician electronist, Tehnician operator
tehnică de calcul, Tehnician de telecomunicații, Tehnician în automatizări.



Elevii au desfășurat 3 stagii internaționale de practică de câte 3 săptămâni, 
două în Portugalia, la Lisabona și unul în Polonia, la Wroclaw.

13.02.2017-03.03.2017



elevii au beneficiat de 90 de ore de formare 
profesională, iar  rezultatele învățării au fost 
validate prin certificate de mobilitate Europass

08.05.2017-26.05.2017

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



La CKP, Wrocław, Polonia

20.03.2017-07.04.2017

17 elevi clasa a XII-a Calificarea Tehnician operator 
tehnică de calcul au beneficiat de 85 de ore de formare 
profesională



Pregătire lingvistică 

20 de ore de limbă portugheză 

20 de ore de limbă engleză 



Festivitatea de înmânare a Cerificatelor Europass 



Proiectul ”Erasmus+, șansa tinerilor pentru aprofundarea/extinderea 
rezultatelor învățării în vederea integrării pe piața muncii”

• Aprobat în runda 2018 cu nr. 2018-1-RO01-KA101-048011

• Implementat pe o perioadă de 13 luni, între 18.08.2018 și 19.09.2019

• Participă 48 de elevi în formare profesională inițială din clasele a X-a de la CTGB Baia
Mare, înscriși la calificări de nivel 4 din domeniul Electronică automatizări: Tehnician
electronist, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician de telecomunicații, Tehnician
în automatizări.

• Stagiile internaționale de practică se desfășoară la CINEL, Lisabona, Portugalia, cu o
durată de 3 săptămâni pentru 90 de ore de formare, rezultatele învățării dobândite fiind
validate prin certificate de mobilitate Europass și 20 de ore de limbă portugheză validate
prin certificate pentru nivelul A1 din cadrul european comun de referință pentru limbi
străine



Fluxul de mobilități: 11.02.2019-03.03.2019 





Evaluarea finală, înmânarea certificatelor Europass 



Pregătire lingvistică, 20 de ore de limbă portugheză, 
certificate pentru nivelul A1



Fluxul de mobilități: 01.04.2019-19.04.2019 





Produsul realizat de participanți în cadrul probei de 
evaluare finală, 19.04.2019



Festivitatea de încheiere a stagiului, în prezența dlui 
dr. ing. Raul Cordeiro,  dir. adj. CINEL



Cursul de limbă portugheză organizat de Casa da Educação, 

organizație intermediară în proiect 



Experiente profesionale si interculturale europene prin Erasmus+

Aprobat în runda 2019 cu nr. 2019-1-RO01-KA102-061974, pe lângă stagiile

de formare ale elevilor se vor selecta și 6 cadre didactice de disipline tehnice

care vor participa la un curs de formare privind metodele si tehnicile

moderne de predare - învățare.

Scopul formării acestor cadre didactice este de a-i învăța să adapteze și să

dezvolte tehnicile și metodele folosite de partenerii europeni în procesul de

predare învățare facilitând implementarea cerințelor din recomandarea

EQAVET și a descriptorilor indicativi EQAVET+ .



Este important să nu pierdem din vedere faptul că:

-Planul de şcolarizare trebuie să fie elaborate ținând cont și de sugestiile

agenților economici şi în concordanţă cu cererințele de pe piaţa muncii,

propunând un curriculum în dezvoltare locală (CDL) în colaborare cu

specialiştii de la firmele partenere.

-Oferta educaţională trebuie să fie realizată prin modalități bazate pe

principii incluzive, nediscriminatorii care promovează egalitatea de șanse.

-Creşterea motivației elevilor de a finaliza studiile liceale, prevenind astfel

abandonul școlar și oferindu-le o șansă în plus de a se integra pe piața

muncii.



În acest context Colegiul Tehnic “George Barițiu” reușește să

implementeze cerințele din recomandarea EQAVET oferindu-le elevilor

accesul în mod egal la educaţie, în scopul atingerii performanţei

individuale şi colective. Ei devin astfel cetăţeni activi, creativi,

responsabili, educaţi să înveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea

unei cariere adaptabile la cerinţele pieţei forţei de muncă.


