Liceul de Arte Plastice Timișoara

”Erasmus+ Oportunități și Provocări”
2019-1-RO01-KA116-061749

Despre proiect - OPORTUNITĂȚI:
• Proiectul “Erasmus+ Oportunități și Provocări", nr. 20197-1-RO01-KA116-061749
este finanțat de Comisia Europeană, cu o valoare de 441.556 €.
• Beneficiarii proiectului sunt Liceul de Arte Plastice Timișoara (instituție
coordonatoare), Liceul Bănățean, Oțelu Rosu, Liceul Tehnologic Decebal, Drobeta
Turnu Severin, Liceul Tehnologic de Vest, Timișoara și Colegiul Tehnic “Emanuil
Ungureanu“, Timișoara (beneficiari).
• Proiectul este implementat pe durata a 12 luni, în perioada 02.09.201901.09.2020.
• În cadrul proiectului, 144 de liceeni au ocazia să trăiască experiența de a lucra în
medii specifice domeniilor de calificare pentru care se pregătesc și 11 cadre
didactice ce predau cultură de specialitate să schimbe bune practici despre
utilizarea ICT-ul în predarea culturii de specialitate cu colegi din alte țări.

Obiectivele proiectului:
Obiectiv general :
• Creșterea calității formării
profesionale în specializări din
domeniile vocaționale - arhitectură
și tehnice - mecanică, construcții și
lucrări publice, telecomunicații,
protecția mediului,
electromecanică, prin stagii de
practică în context european în
vederea creșterii șanselor de
angajare la finalizarea studiilor,
prin cooperare internațională și
mobilitate în scop educațional.

Obiective specifice:
• Extinderea și aprofundarea rezultatelor
învățării corespunzătoare cerințelor
calificării, obținerea de aptitudini
valoroase de viață și experiență
internațională pentru un CV stand-out
și creșterea șanselor elevilor de a obține
un loc de muncă pe o piață competitivă
și internațională.
• Îmbunătățirea competențelor
personalului din VET în vederea
implementării metodelor moderne de
predare a disciplinelor profesionale și
asigurării unei mai bune pregătiri a
elevilor pentru desfășurarea
activităților specifice pieței muncii.

Grupuri țintă:
• STAGIARI VET:
Implică 144 de elevi aflați în formare inițială în învățământul liceal vocațional și
tehnologic, nivel 4 de calificare(NQF) și învățământul profesional nivel 3 de
calificare(NQF), din toate unitățile de învățământ membre ale consorțiului național
VET "4EU.MOB", acreditat cu CARTA ERASMUS+ VET nr. 2016-1-RO01-KA109025173.

• STAFF VET:
Cuprinde 11 cadre didactice,
4 cadre didactice cu specializare pe
arte/arhitectură de la Liceul de Arte Plastice, Timișoara și 7 cadre didactice cu
specializare pe mecanică/electromecanică, protecția mediului/electric, fabricarea
produselor din lemn de la Liceul Tehnologic Decebal, Drobeta Turnu Severin, și
Liceul Bănățean, Oțelu Roșu.

Logistică fluxuri - STAGIARI VET:
Liceul de Arte Plastice, Timișoara :
- 14 elevi de clasa a XI-a, din învățământul liceal vocațional, specializarea
arhitectură, Desenator tehnic pentru arhitectură și design
- Portugalia, 20.01-07.02.2020
Partener de primire: DARQ2 (http://arq24h.wixsite.com/darq2)
- 9 elevi de clasa a XII-a, din învățământul liceal vocațional, specializarea
arhitectură, Desenator tehnic pentru arhitectură și design
- Spania, 28.10-15.11.2019
Partener de primire: ARQUITECTURA OZÁEZ SL

Logistică fluxuri - STAGIARI VET:
Liceul Tehnologic “Decebal” Drobeta Turnu Severin:
- 10 elevi de clasa a XII-a, din învățământul tehnologic, calificarea Tehnician ecolog și în domeniul protecției
calității mediului și 5 elevi de clasa a X-a din IP, calificarea Operator fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtie Portugalia, 25.11-13.12.2019
Partener de primire: Instituto Nacional de SaudeDr. Ricardo Jorge (www.insa.pt)
- 7 elevi de clasa a XII-a, din învățământul liceal tehnologic, calificarea Tehnician mecatronist și 10 elevi de clasa
a X-a din învățământul liceal tehnologic, de la calificarea Tehnician mecatronist - Portugalia, 24.02-13.03.2020
Partener de primire: Centro de Formacao Profissional da Industria Metalurgica e Metalomecanica
(www.cenfim.pt)
- 14 elevi de clasa a X-a, din învățământul liceal tehnologic, calificarea Tehnician ecolog și în domeniul protecției
calității mediului - Portugalia, 25.05-12.06.2020
Partener de primire: Instituto Nacional de SaudeDr. Ricardo Jorge (www.insa.pt)
- 10 elevi de clasa a XI-a, din învățământul liceal tehnologic, de la calificarea Tehnician designer mobilă și
amenajări interioare - Polonia, 31.05-20.06.2020
Partener de primire: Kredens Wojciech Bienczyk (www.meblekredens.pl)

Logistică fluxuri - STAGIARI VET:
Liceul Bănățean, Oțelu Rosu:
- 16 elevi de clasa a XII-a, din învățământul liceal tehnologic, calificarea Tehnician
electromecanic și 10 elevi din clasa a X-a, din IP, Electromecanic utilaje și instalații
industriale - Portugalia, 04.11-22.11.2019
Partener de primire: Centro de Formacao Profissional da Industria Metalurgica
e Metalomecanica (www.cenfim.pt)
- 10 elevi de clasa a XI-a, din IP, calificarea Mecanic auto și 7 elevi clasa a X-a, din
învățământul liceal tehnologic, calificarea Tehnician mecatronist - Portugalia,
04.05-22.05.2020
Partener de primire:

Logistică fluxuri - STAGIARI VET:
Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu”, Timișoara
- 15 elevi de clasa a XI-a, din învățământul liceal tehnologic, de la calificarea
Tehnician de telecomunicații și Technician operator tehnică de calcul - Portugalia,
03.02-21.02.2020)
Partener de primire: Jelly Code (www.jellycode.pt)

Liceul Tehnologic de Vest, Timișoara
- 7 elevi de clasa a X-a, din învățământul liceal tehnologic, calificarea Tehnician
desenator pentru construcții și instalații - Polonia, 31.05-20.06.2020
Partener de primire: ModernBud Lukasz Zdeba (www.modernbud.com.pl)

Logistică fluxuri - STAF VET:
Liceul de Arte Plastice, Timișoara:
- 4 cadre didactice cu specializare pe arte/arhitectură - Portugalia, 06.04-10.04.2020
Partener de primire: CASA DA EDUCACAO www.casadaeducacao.pt

Liceul Bănățean, Oțelu Roșu:
- 4 cadre didactice cu specializare pe mecanică/electromecanică - Portugalia, 30.03-03.04.2020
Partener de primire: CASA DA EDUCACAO www.casadaeducacao.pt

Liceul Tehnologic Decebal, Drobeta Turnu Severin:
- 3 cadre didactice cu specializare pe mecanică, protecția mediului/electric, fabricarea produselor
din lemn - Portugalia, 30.03-03.04.2020
Partener de primire: CASA DA EDUCACAO www.casadaeducacao.pt

PARTENERI

Organizații de primire - Prezentare:
Institutul National de Sanatate Doutor Ricardo Jorge
(INSA), Lisabona, Portugalia, Institut de cercetare din cadrul Ministerului Sănătății
• Domeniul de activitate: Protecția mediului
• Fondat în 1899 de câtre Ricardo Jorge ca și laborator în cadrul sistemului de
sănătate portughez, în prezent INSA are un rol major în domeniul sănătății fiind,
pe lânga institut de cercetare și centru de educare și pregătire, laboratorul
național de referință și observator național de sănătate pentru Portugalia.
• INSA are șase departamente: Departamentul Protecția mediului, Departamentul
Alimentație și Nutriție, Departamentul Boli Infecțioase, Departamentul
Epidemiologie, Departamentul Genetică umană, Departamentul Prevenția
sănătății și bolilor transmisibile.

Organizații de primire - Prezentare:
Institutul National de Sanatate Doutor Ricardo Jorge
(INSA), Lisabona, Portugalia, Institut de cercetare din cadrul Ministerului Sănătății
• Domeniul de activitate: Protecția mediului

• Departamentul de Protecția mediului se ocupă de monitorizarea factorilor de
mediu și de investigarea problemelor de mediu ce pun în pericol sănătatea
umană.
• În cadrul departamentului funcționează laboratoarele de chimie și toxicologie,
laboratorul de biologie și eco-toxicologie unde se fac măsurători ale factorilor de
mediu pentru apă, aer și sol.
• Laboratoarele sunt echipate și folosesc o gamă largă de tehnologii - de la tehnici
convenționale, până la lucrul pe aparate și instalații computerizate.

Organizații de primire - Prezentare:
Centro de Formacao Profissional da Industria
Metalurgica e Metalomecanica, Lisabona, Portugalia
• Domeniul de activitate: Mecanic, electromecanică
• Centrul național de formare pentru industria metalurgică și metalomecanică din
sistemul de învățământ portughez oferă cursuri de formare inițială și cursuri de
specializare tehnologică în domeniile: mentenanță industrială (mecanică,
mecatronică și electromecanică), construcții mecanice, construcții metalice
(CNC.etc.), energie, electricitate etc.
• Legătura sa cu companiile sectorului este foarte puternică și extinsă, iar calitatea
ofertei de formare este reflectată în rata de angajabilitate de peste 90% an de
an.

Organizații de primire - Prezentare:
Centro de Formacao Profissional da Industria
Metalurgica e Metalomecanica, Lisabona, Portugalia
• CENFIM este certificat din 1998 de către sistemul portughez de calitate: EN / ISO
9001, NP EN / ISO 14001, NP4397 / OSHAS18001 și NP4427 și Accredited: ACT Autoritatea pentru Condiții de Muncă, Autodesk, DGGE – Direcția Generală
Geologie și Energie și este entitate autorizată să certifice și să elibereze licențe
profesionale în domeniul GAS și de către EWF / IIW – Federația Europeană de
Sudură / Institutul Internațional de Sudură.

• Centrul este implicat în diverse rețele și a participat în peste 100 de proiecte,
cofinanțate de diferite programe europene, participarea s-a axat pe mai multe
domenii, know-how-ul în tehnologie, în special în ceea ce privește noile
tehnologii (CNC, CAD, Energie, Automatizare și Robotică), în domeniul
pedagogic.
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Organizații de primire - Prezentare:
CEPRA- Centro de Formação Profissional para un Reparação
Automóvel, Lisabona, Portugalia
• Domeniul de activitate: Mecanică
• Centrul de formare profesională pentru întreținere și reparații auto a fost
creat printr-un protocol semnat în 1981 de două asociații portugheze din
sectorul automobilelor, ANECRA (Associação Nacional das Empresas de
Comercio e Reparação Automóvel) și Aran ( Associação Nacional do Ramo
Automóvel și Institutul de Formare Profesională a Forței de Muncă, IP IEFP.
• Misiunea acestuia este de formare, calificare
și certificare a
competențelor în repararea și intreținerea automobilelor și de promovare
a cunoștințelor tehnologice în sectorul automobile, contribuind la
îmbunătățirea mediului economic și social și adaptarea serviciilor la
nevoile pieței muncii.

Organizații de primire - Prezentare:
CEPRA - Centro de Formação Profissional para un Reparação
Automóvel, Lisabona, Portugalia
CEPRA oferă:
• Formare inițială (inclusiv ucenicie și formare adulți) care asigură certificarea academică și
profesională recunoscută în mod oficial,
• Formarea continuă (pentru profesioniști cu experiență, în vederea actualizării sau
îmbunătățirii abilităților),
• Training pentru centrele de inspecție tehnică a vehiculelor,
• Consultanță, programe personalizate și de învățare la distanță,
• Recunoașterea, validarea și certificarea competențelor în cadrul Sistemului național de
calificări.
Calificările profesionale predominante dezvoltate de CEPRA sunt: mecanic automobile ușoare,
vopsitor auto, reparator caroserii auto, reparator mopede, nivel 2, tehnician mecatronist în
domeniul auto, tehnician reparații caroserie și vopsitorie auto, nivel 4 și tehnician specialist în
mecatronică auto, nivel 5.

Organizații de primire - Prezentare:
CEPRA - Centro de Formação Profissional para un Reparação
Automóvel, Lisabona, Portugalia
• În medie, au 5.000 de cursanți pe an, în 450 de sesiuni de formare.
• La sediul central din Lisabona și Porto, atelierele de formare sunt dotate
cu echipamente tehnologice în mod constant actualizare.
• CEPRA garantează, de asemenea, soluții de formare în întreaga Portugalia,
reducându-se constrângerile privind accesul la formarea profesioniștilor
departe de centrele majore de populație.
• Cursurile se concentrează pe dezvoltarea capacității de integrare pe piața
muncii iar faptul că 95% dintre absolvenți își gasesc un loc de muncă
justifică faptul că metodele de formare folosite în cadrul CEPRA sunt
extrem de eficiente.
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Organizații de primire - Prezentare:
Jelly Code, Lisabona, Portugalia
• Domeniul de activitate: Telecomunicații
• Este o agenție specializată în dezvoltarea
de soluții software și consultanță în IT,
având un trecut solid în dezvoltarea
de aplicații mobile.
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Organizații de primire - Prezentare:

Darq2 - arquitetura e design, Lisabona, Portugalia
• Domeniul de activitate: Arhitectură – Design de interior
• Darq2 este o companie care oferă servicii complete de design de
interior destinate amenajărilor interioare inculzând: consultanță,
concept interior design, randări 3D și proiectare.
• Firma crează spații unde oamenii își desfășoară activitatea și trăiesc,
spații interioare și exterioare ce implică asocierea dintre eficiență și
aspect.

Organizații de primire - Prezentare:
SANTOGAL P. COMÉRCIO E REPARAÇãO DE AUTOMÓVEIS Lda,
Lisabona, Portugalia
• SANTOGAL P. COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS Lda a fost inființat în 2003 și se ocupă
de comercializarea și oferirea de servicii de reparații, service-auto, pentru diferite marci de
automobile.
• Grupul SANTOGAL este dealler pentru Mercedes Benz.
• Cu un personal de înaltă calificare, specializat pentru fiecare activitate și cu o bogată experiență
în domeniu, SANTOGAL P. COMÉRCIO E REPARAÇãO DE AUTOMÓVEIS Lda execută o gamă largă
de servicii necesare întreținerii și reparației – lucrări de tinichigerie, inclusiv ale structurii de
rezistență, servicii de mecanică, electrică, electronică și soft, dar și vopsitorie.

• SANTOGAL P. COMÉRCIO E REPARAÇãO DE AUTOMÓVEIS Lda execută reparații ale motoarelor,
reglaje la sistemele de direcție, reparații și revizii ale sistemelor de frânare, rectificări ale
discurilor de frână, revizii de intreținere – filtre, schimburi de ulei, înlocuit plăcuțe de frână etc,
înlocuiri de kituri de distribuție, sisteme de suspensie, reparații și înlocuiri de injectoare și
pompe de injectie, înlocuiri de kituri de ambreiaj.

Organizații de primire - Prezentare:
SANTOGAL P. COMÉRCIO E REPARAÇãO DE AUTOMÓVEIS Lda, Lisabona, Portugalia

• Firma este specializată în intreținerea și repararea autoturismelor și
autoutilitarelor pentru o gamă largă de mărci printre care amintim: Alfa Romeo,
Audi, BMW, Chrysler; Citroen; Dodge; Fiat, Honda, Dogde, Kia, Lancia, Mercedes,
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Skoda, Volvo, Volkswagen.
• De asemenea, oferă service pentru motocicletele din marca BMW și Honda.
Pentru toate acestea dispune de cele mai performante scule, instalații de lucru,
aparatură și echipamente conexe.
• Service-ul auto dispune de instrumente moderne de măsurare a caroseriei,
sistem de îndreptare caroserii, dotarea tehnică și documentaţia aferentă pentru
efectuarea lucrărilor de recarosare și redresare a tuturor tipurilor de
autovehicule, aparate de sudură MIG-MAG, prin PUNCTE și Aluminiu, set truse
hidraulice pentru cadre, uși și alte elemente de caroserie, truse individuale
complete pentru lucrări de caroserie.

"Santogal - O Mundo Automóvel"
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Organizații de primire - Prezentare:
Kredens Wojciech Bienczyk, Wroclaw, Polonia
• Domeniul de activitate: Fabricarea produselor din lemn
• Kredens Wojciech Bienczyk este unul din cei mai mari producători de mobilier din PAL
melaminat și MDF din Polonia aflat pe piață din 2003.
• Oferă mobilier pentru lanțuri comerciale binecunoscute din Europa, pentru magazine,
birouri și facilități de utilitate publică.
• Calitatea produselor fabricate de companie corespunde celor mai înalte exigențe, fiind
asigurată de un flux tehnologic automatizat care cuprinde circulare de tăiat în pachet,
mașini automate de cantuit pe suprafețe drepte sau curbe, centre de prelucrare cu
comandă numerică sau prese vacuum cu membrană pentru înfoliat piese din MDF.
• Utilajele utilizate în fabricarea pieselor de mobilier sunt produse de unii din cei mai
mari jucători la nivel mondial din domeniu și datorită vârstei medii de până la 3 ani a
utilajelor ce compun fluxul tehonologic, acestea dispun de cele mai noi tehnologii de
fabricare a mobilei la ora actuală.
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Organizații de primire - Prezentare:
ModernBud Lukasz Zdeba, Wroclaw, Polonia
• Domeniul de activitate: Construcții și lucrări publice
• Firma de construcții și amenajări interioare ModernBud oferă servicii din domeniul
construcțiilor pentru apartamente, case, sedii de firme, clădiri de birouri, anexe sau
orice alt tip de construcții.
• Proiectele de care se ocupă includ construcția, renovarea și reabilitarea clădirilor
afectate de diverși factori.
• Echipa are o experiență de peste 25 de ani în domeniul construcțiilor și adaptează
fiecare proiect în funcție de nevoi, dorințe și buget.
• Calitatea lucrărilor este asigurată de materialele și echipamentele de top utilizate, atât
pentru construcțiile civile, cât și pentru cele industriale.
• Portofoliul firmei numară peste 120 de proiecte de referință de tipul construcțiilor de
case, sedii de firme, spații comerciale, case de vacanță și pensiuni, hale și hoteluri.

Organizații de primire - Prezentare:

ARQUITECTURA OZÁEZ SL, Bailén, Spania
• Firma are un portofoliu divers de proiecte pentru locuințe individuale sau
colective, clădiri industriale, clădiri pentru cultură, clădiri pentru turism,
spații comerciale, restaurante, spații de birouri, spații pentru învățământ,
clădiri pentru sport.
• Oferă servicii de proiectare în domeniul restaurării clădirilor istorice,
planificare urbană și a amenajării de interior a spațiilor proiectate de noi
și nu numai.
• Actul proiectării este structurat pe cinci direcții principale: calitate
arhitecturală și tehnică, flexibilitate în variantele de răspuns, adaptare la
cerințele clientului, operativitate și alocare inteligentă a resurselor.

Organizații de primire - Responsabilități:
• Colaborează cu echipa de proiect pentru elaborarea Acordului de Învătare ECVET.

• Organizează pregătirea practică în situații de muncă conform Acordului de
Învatare ECVET stabilit de comun acord cu organizația de trimitere.
• Asigură tutoratul și monitorizează participanții prin tutore de stagiu.

• Asigură echipamente, dispozitive, fișe tehnologice, baza materială necesară
desfăsurării stagiului.
• Evalueză progresul și rezultatele învățării dobândite de participanți, inregistrează
rezultatele evaluării, certifică rezultatele învățării dobândite prin documentul de
mobilitate Europass.
• Furnizează informații legate de stagiu pentru Raportul final.

Organizații intermediare - Prezentare:
Casa da Educacao, Portugalia
Este un partener cu experiență în organizarea mobilităților LLP și Erasmus+.
În cei 8 ani de când a fost înființată a promovat mobilitatea în cadrul Uniunii
Europene organizând programe de practică în special pentru tineri (beneficiari
Erasmus+) care doresc să cunoască cultura și limba portugheză și totodată să își
dezvolte competențele necesare obținerii locului de muncă dorit.
Scopul ei este de a dezvolta cunostițele și competențele profesionale ale tinerilor
pentru a-i face mai competitivi pe piața europeană a muncii și a le spori șansele de
angajare.

Casa de Educacao gazduiește anual aproape 800 de participanți din Polonia, Grecia,
Spania, România, în diverse domenii pentru care organizează plasamente,
întotdeauna pe piața muncii.

Organizații intermediare - Prezentare:

Futurum - Coordination of EU projects
in Poland
Este o organizație cu o mulțime de experiențe de succes în realizarea
de proiecte internaționale desfășurate prin LLP sau Erasmus+,
expertiză în gestionarea și coordonarea acestora.

Se va ocupa în acest proiect de aspectele logistice legate de șederea
participanților, de familiarizarea acestora cu noul mediu de viață și
lucru, primirea lor și organizarea de activități culturale în timpul
liber.

Organizații intermediare - Prezentare:
Universal Mobility SL, Spania
Este o companie tânără spaniolă, fondată în 2014 de oameni cu
experiență în gestionarea grupurilor și a proiectelor europene în
cadrul unor programe precum Leonardo da Vinci, Capital Human,
Erasmus +, EURODYSSEY și POWER, care pune accent pe calitatea
proiectului și dezvoltarea, diseminarea rezultatelor, organizarea de
practici profesionale / vizite de studiu / vizite tehnice / cursuri în
conformitate cu programul proiectului, abilitățile beneficiarilor în
strânsă cooperare cu companiile gazdă.

Organizații intermediare - Responsabilități:
• Participă la repartizarea participanților pe companii în acord cu competențele descrise în CV
Europass,
• Asigură informațiile necesare participanților înainte de sosire, se asigură că aranjamentele
finale sunt în vigoare înainte de plecarea fluxurilor de participanți din România,
• Organizează primirea participanților, distribuirea de materiale informative și o listă descriptivă
detaliată a sarcinilor planificate pentru partea de formare a stagiilor și activităților de petrecere
a timpului liber în comun, locurilor de practică,
• Se ocupă de cazarea, masa și transportul local al participanților, transferul de la/la aeroport,
• Asigură tutore care sprijină participanții în vederea familiarizării cu condițiile culturale și
economice ale regiunii, pentru o bună integrare în noul mediu și monitorizează permanent
participanții,
• Organizează pregătirea lingvistică în vederea însusirii de către participanți a unui vocabular de
bază de limbă portugheză, spaniolă, poloneză și conduce pregătirea culturală,
• Colectează și furnizează organizației de trimitere informații calitative și cantitative despre
stagii.

Țările de primire în cuvinte și imagini

Portugalia
Spania
Polonia

Lisabona
• Capitală culturală europeană în 1998.
• Lisabona este capitala Portugaliei și în același timp cel mai mare
oraș al acestei țări.

• Este un puternic centru economic, cultural și turistic.
• Cu o istorie mai veche decât a altor capitale europene precum
Londra și Paris, Lisabona are în patrimoniul UNESCO două
monumente: Turnul Belem și Mănăstirea Jeronimos, precum și
FADO - cântecul popular urban al Portugaliei … un sal, o chitară
portugheză, o voce şi o emoţie sinceră, ingredientele muzicii fado.

Malaga
• Este un oraş mare din sudul Spaniei şi reprezintă
unul dintre destinațiile turistice cele mai importante
din Spania, Europa cât şi de pe litoralul mării Mediterane.
Deși, aspectul general al orașului este modern, Málaga, păstrează câteva clădiri
istorice, cum ar fi Catedrala din secolul al XVI-lea, aici fiind și locul de naștere al
celebrului artist Pablo Ruiz Picasso.
• În secolul al VIII-lea, Spania a fost cucerită de mauri, iar orașul a devenit un
important centru comercial.
• Maurii au stăpânit Malaga până la jumătatea secolului XV şi au convertit oraşul în
unul dintre centrele cele mai importante din Peninsula Iberică. Acest trecut ilustru a
lăsat urme de neuitat în centrul istoric din Malaga, în apropiere de fortăreaţa
Alcazaba, ce datează din anul 1065 (în prezent este un muzeu arheologic).

Wroclaw
• Orașul este situat în sud-vestul Poloniei, capitala Sileziei Inferioare,
situat pe râul Odra.
• Este al patrulea oraș ca mărime din Polonia, centru universitar și
cultural important.
• Capitală culturală europeană în 2016.
• Wroclaw este numit si orașul tinereții, fiecare al șaselea locuitor fiind
student, orașul verde datorită celor 44 de parcuri, orașul podurilor cu
cele peste 100 de poduri și pasarele ce traversează brațele Odrei,
orașul bisericilor gotice și mai nou orașul piticilor.
• Sala Centenarului este un complex din beton armat cu 6000 de locuri
inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Rezultate așteptate:
Intangibile:
-competenţe şi experienţe acumulate de participanţii la activităţi
-competenţe şi experienţe personale dobândite de membrii echipei
de proiect
- mai bună sensibilizare culturală
-ameliorarea competentelor lingvistice

Rezultate așteptate:
- Reflectare asupra valorilor Uniunii Europene

Rezultate așteptate:
- Dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă, de
împărtăşire a cunoştinţelor şi experienţelor

Rezultate așteptate:
• Tangibile:

• Certificate: documentul de mobilitate Europass, certificate de participare, Suplimentul Europass la
certificatul de calificare
• caiete de practică
• rapoarte şi testimoniale participanţi
• portofolii profesionale staff VET
• articole în presa de specialitate
• ghid de bune practici şi studii de caz „Experienţa mea Erasmus+”
• broşura proiectului” Învăţând în Europa”, varianta printată şi on-line
• manualul managementului de proiect -varianta on-line
• raport de impact "Influenta proiectelor de mobilitate asupra performantei şcolare şi calităţii formarii
profesionale în unităţile de învăţământ membre ale conortiului naţional VET "4EU.MOB"
• rapoarte activităţi desfăşurate în cadrul proiectului
• fotografii
Preconizăm pe termen lung o creștere a gradului de inserție pe piața muncii a participanților, o creștere a
prestigiului unităților de învățământ membre ale consorțiului în comunitatea locală și la nivel național și
internațional.

PROVOCĂRI
Modificările aduse Cartei:
1) Schimbarea coordonatorului Cartei de mobilitate Erasmus+ VET cu nr. 2016-1RO-01-KA109-025173 în urma intrăii în divizare totală a Colegiului Tehnic ‘‘Ion
Mincu‘‘ Timișoara prin HCLMT 462/21.11.2017 și Deciziei nr.160 din 13.03.2018 a
ISJ Timiș cu Liceul de Arte Plastice Timișoara în baza aprobării de către ANDPCD a
solicitării de modificare cu nr. de ieșire 3267/29.11.2018.

2) Lărgirea parteneriatului prin adăugarea Liceul de Arte Plastice, Colegiul Tehnic
Emanuil Ungureanu și Liceul Tehnologic de Vest din Timișoara, în care a fost spartă
organizația beneficiară și care au preluat elevii și stafful vizat de Carta VET.
3) Creșterea numărului de mobilități ale cursanților VET începând cu acest an de
implementare a Cartei, prin redistribuirea celor nerealizate în anul 2018 când nu s-a
aplicat.

Liceul de Arte Plastice Timișoara
Str. Lorena nr. 35, 300310 Timișoara
http://www.arteplasticetm.ro/

www. proiecte-erasmus-ionmincu.ro
https://www.facebook.com/ART-TM100348981352131/?modal=admin_todo_tour

DISCLAIMER
Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o
aprobare a conținutului ce reflectă doar opinia autorilor, iar Comisia nu poate fi
trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

