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PROIECT ERASMUS+ 

“Competențe tehnice pentru viitoarele locuri de muncă” 

Nr. contract: 2015-1-RO01-KA102-014645 

 

 

REZULTATE ȘI IMPACT 

În anul scolar 2015-2016, 24 de elevi de la Colegiul Tehnic de Marină “Alexandru Ioan Cuza” din 

Constanța au participat la mobilități de formare profesională la liceul spaniol IES Politecnico 

Hermenegildo Lanz din Granada, în cadrul proiectului de mobilitate “Competențe tehnice pentru 

viitoarele locuri de muncă” nr. 2015-1-RO01-KA102-014645, proiect cofinanțat de Comisia 

Europeana prin programului Erasmus+. 

Participanții au dobândit competențe noi la modulele din stagiile de pregătire practică, 12 elevi 

calificarea Tehnician în instalatii electrice în intreținerea instalațiilor electrice și 12 elevi calificarea 

Tehnician electromecanic în circuite electronice, printr-o formare cu caracter aplicativ, într-un mediu 

intercultural, European.  

Ei și-au dezvoltat abilități profesionale, personale și de viață, au reușit să rezolve probleme legate de 

interconectarea componentelor electrice sau electronice, au pus în practică idei și cunoștinte teoretice, 

au învățat independent și au cooperat în echipă, au planificat și organizat sarcinile, și-au gestionat 

timpul, s-au adaptat și au actionat în situatii noi de lucru, au demonstrat deschidere și curiozitate față 

de noile provocări, capacitate de cooperare cu persoane diferite din alte culturi, ceea ce a dus la 

creșterea încrederii în propriile abilități, cunoașterea punctelor tari și a celor slabe și motivare pentru 

participarea mai activă în viața socială a comunității. 

Elevii au intrat în contact cu realitatea europeană, cu valorile morale spaniole precum corectitudinea, 

orientarea după excelență și mândria muncii și au conştientizat importanţa înţelegerii altor culturi, 

dezvoltând astfel sentimentul de apartenenţă la valorile europene. 

Evaluările și autoevaluările realizate în cadrul proiectului, prin probe practice și observare continuă 

a participantilor în timpul stagiilor de formare, prin rapoartele individuale și chestionarele aplicate 

privind abilitățile dobândite în mobilitate și care se bazează pe autopercepția propriei dezvoltări, 

indica un nivel ridicat al abilităților profesionale și personale dobândite, ceea ce crează premize pentru 

a face faţă provocărilor viitoare în contextul social și profesional mai amplu.  

Traseul educațional și de carieră al elevilor participanți la mobilitatea de formare din Spania a devenit 

mai clar, potrivit evaluărilor realizate prin chestionare de impact aplicate în etape diferite ale formării 

profesionale.  

Cunoştinţele, abilităţile, competenţele dobândite de către participanți în domeniul lor de formare vor 

fi utilizate de către aceștia pentru continuarea studiilor într-o formă de învăţământ superior, iar în 

activitatea profesională le va facilita adaptabilitatea la noile tehnologii și cerinţe profesionale și o mai 

bună inserție pe piața muncii. 

Proiectul contribuie la creșterea vizibilității și prestigiului școlii în comunitate deoarece oferă 

posibilitatea dezvoltării prin practică a competentelor cerute pe piața muncii și proiectează un traseu 

educațional mai clar și mai sigur: 

Proiectul consolidează drumul școlii spre cooperarea internațională în domeniul formării profesionale 

prin: cresterea numărului de parteneriate cu instituții de educație și formare din Europa, creșterea 

numărului de elevi ai școlii cu mobilitate VET, creșterea numărului de cadre didactice de specialitate 

care au însoțit elevii în stagiile de formare și au avut oportunitatea să facă schimb de experiență 

privind conținutul și metodele de formare. Internaţionalizarea a devenit o prioritate atât a 
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universităţilor, cât şi a liceelor, si este privită ca un indicator al dezvoltării capacității organizaționale, 

al creșterii calității educației și formării profesionale. 

Proiectul contribuie la dezvoltare curriculară prin includerea unor activități practice realizate în 

perioada stagiului în activitatea continuă de laborator și instruire practică, ceea ce crează condiții 

pentru adaptarea programului de formare profesională la necesitățile pieței forței de muncă, și implicit 

la îmbunătățirea calității formării profesionale la Colegiul Tehnic de Marină "Alexandru Ioan Cuza".  
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