
Titlu proiect:
„PLASAMENT TRANSNAŢIONAL PENTRU 

EUROCOMPETENŢE PROFESIONALE ÎN DOMENIUL 
CIRCUITELOR ELECTRONICE “

PROIECT ERASMUS + ,  ACȚIUNEA CHEIE 1- VET -

MOBILITĂŢI INDIVIDUALE PENTRU ÎNVĂŢARE 

Număr contract: 2016-1-RO01- KA102-023297

Proiect finanțat de Comisia Europeană

Coordonator Proiect: Săcăcian Dorina



 Program al UE privind domeniul educaţiei, formării tineretului şi

sportului pentru perioada 2014-2020;

 Acest program este destinat să ajute ţările intra-comunitare să îşi

folosească eficient capitalul uman şi social, stimulând activ şi

legăturile dintre aceste ţări.

 Erasmus+ urmăreşte pregătirea capitalului social european pentru

a face mai bine faţă cerinţelor pieţei de muncă, prin încurajarea

dobândirii competenţelor şi cunoştinţelor tinerilor, precum şi prin

promovarea cetăţeniei active;

 În contextul ratei înalte de abandon şcolar şi lipsei resursei umane

calificată pe piaţa europeană, programul reprezintă o soluţie.



 Acţiunea-cheie KA1 – Mobilitate individuală: Proiecte instituţionale
prin care se realizeză activităţi care implică parteneri din mai multe
ţări (trans-naţionale). Programul unui proiect de mobilitate diferă de
la un domeniu la altul şi, în funcţie de acesta, poate cuprinde cursuri
de formare, plasamente, activităţi de predare, stagii pentru studiu
sau voluntariat, schimburi de tineri, activităţi de tip job-shadowing.

 Acţiunea-cheie KA2 – Cooperare pentru inovare şi schimb de bune
practici: proiecte care creează "punți" de legătură între parteneri din
mai multe țări cu scopul de a crește cooperarea internațională prin
dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare.

 Acţiunea-cheie KA3 – Sprijin pentru reforma politicilor – se
finanțează activități care sprijină dialogul structurat sub forma
întâlnirilor dintre tineri și responsabilii de politici de tineret



Obiectivele acestui proiect sunt:

O1. Dobândirea de către elevii de clasa a XI-a de competențe tehnice specializate și
competențe tehnice generale la nivelul standardelor europene, precum:

Identifică tipuri de circuite electronice,

Evaluează performanţele circuitelor electronice,

Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii, în vederea unei bune
integrări pe piața muncii.

O2. Dezvoltarea la elevi a competențelor de comunicare în limba engleză și a
competențelor tehnice generale, în vederea creșterii adaptabilității la o piață a muncii
într-o dinamică continuă

O3. Dezvoltarea la elevi a unor competențe personale impuse de angajator, precum:
seriozitatea, punctualitatea, comunicarea eficientă și munca în echipă.

O4. Lărgirea la elevi a orizontului cultural, însușirea de către aceștia a valorilor
europene și conștientizarea apartenenței la o Europă unită.

O5. Dezvoltarea dimensiunii europene a învățământului din școala noastră.

O6. Dezvoltarea unei tradiții de formare profesională la standarde de calitate
europeană.



Obiectivele proiectului urmăresc atingerea nevoilor de formare

ale elevilor noștri: pregătire practică la standarde înalte, dublată de o

pregătire personală în care comunicarea în limba engleză, seriozitatea,

munca în echipă asigură succesul pe piața muncii.

La toate acestea se adaugă și un deziderat al școlii noastre,

acela de a crea un parteneriat eficient, durabil, la nivel internațional,

care să asigure schimbul de idei și să ancoreze pregătirea elevilor noștri

în realitatea pieței de muncă europene.



 Grupul țintă : Participanții la proiect vor fi 60 de elevi de la calificările:

tehnician de telecomunicații (XIA),

tehnician în instalații electrice (XIB) și

tehnician mecatronist (XID)

 Elevii de clasa a XI-a vor efectua un stagiu de practică de 66 de ore în Cipru și

Portugalia corespunzător pregătirii practicii comasate din modulul IX „Circuite

electronice” și anume instrurea practică.



Fluxurile vor fi organizate astfel: 

Portugalia, Cipru, două mobilități în paralel

flux I si II – 31.03-14.04.2017,

15 participanți, 2 profesori însoțitori

Portugalia, Cipru, două mobilități în paralel :

flux III si IV - 21.10-04.11.2017,

15 participanți, 2 profesori însoțitori



Beneficiar

 Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea

- Organizațiile :

 Parteneri: BARCELTECNICA  şi ASSOCIACAO 
INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE din
orașul Barcelos, Portugalia

 P. KOUSIOS ELECTRICAL LTD  şi RIVENSCO 
CONSULTING LTD din orașul Nicosia, Cipru

 Durata: 2 săptămâni  şi o zi (31.03.2017 –
14.04.2017)



Barceltécnica fost fondată în octombrie 1997 şi este o firma specializată 

în producerea şi comercializarea de componente electronice, aparate de măsură şi 

control, sisteme de iluminat şi de supraveghere pentru sectorul industrial, 

comercial, rezidenţial,  de pază şi protecţie pentru casă şi grădina, sisteme de 

automatizări, service pentru clienţi.

În cadrul proiectului va fi implicat managerul organizaţiei şi un tutore de 

stagiu, ambii cunoscători ai limbii engleze şi cu experienţă în asigurarea unor 

stagii de pregătire practică pentru elevi din alte ţări. Aceştia vor coordona 

activitatea profesională a elevilor şi vor sprijini desfăşurarea de activităţi practice. 

Ambii au studii superioare de specialitate şi o experienţă bogată în muncă cu 
elevii.

Compania oferă sprijin altor companii  care vor să investească în energie 

solară lipsită de riscuri, oferind echipament de calitate care garantează un mare 

randament al investiţiei pentru mulţi, mulţi ani.

Firma colaborează  şi cu companii cunoscute în toata lumea cum ar fi Solarfabrik 

şi KOSTAL pentru panouri, dar si Studer sau Victron Energy pentru invertoare.



P. Kousios Electrical LTD este o companie contractantă de produse electronice 

dedicată satisfacerii clienţilor într-o manieră profesională, oferind servicii de 

calitate.

Compania dispune de o echipa de profesionişti capabili să îndeplinească sarcini 

cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere, reparare a 

circuitelor electronice, realizare, reparaţii şi întreţinere de reţele, pompe solare, 

panouri, sisteme de iluminat, siteme de supraveghere audio şi video. În cadrul 

companiei elevii noştri pot realiza activităţi practice precum:

-Servicii de diagnosticare şi reparaţii ale circuitelor electronice;

-Utilizare a aparatelor de testare şi măsurare;

-Realizare de scheme de montaj ale echipamentelor electronice;

-Executarea de sarcini de montaj, punere în funcţiune ale circuitelor electronice;

-Conectarea componentelor electronice pentru obţinerea circuitelor;

-Verificarea circuitelor realizate,

-Măsurarea parametrilor unui circuit; 

-Proiectarea şi realizarea reţelelor de cablaj, a circuitelor electronice.

Elevii îşi vor îmbogăţi comunicarea într-o limba de circulaţie europeană, limba 

engleză, mai ales că în Cipru sunt mulţi vorbitori de limba engleză, Cipru fiind o 

fosta colonie engleză, cu tradiţii şi obiceiuri englezeşti.



Grant total: 144300 Euro, grant ce va acoperi 

următoarele cheltuieli:

- Cheltuieli de organizare

- Cheltuieli de transport

- Cheltuieli pentru subzistența participanților

- Cheltuieli pentru excursii culturale.



Criteriile de eligibilitate folosite  la înscriere sunt:

- elevii să fie, la momentul desfășurării stagiului, în clasa a XI-a, la calificările:

tehnician de telecomunicații, tehnician în instalații electrice și tehnician

mecatronist

 rezultatele corespunzătoare la învăţătură şi minim media 8 la purtare în anul 

școlar 2015 – 2016

 abilităţile practice testate în cadrul concursului de selecţie;

 capacitatea de exprimare a participantului, capacitatea de relaționare și 

elemente de cultură generală 

 abilităţi de comunicare în limba engleză, nivel minim A2.



Procesul de selecţie se va derula conform graficului:

- 21.10.2016 -25.10.2016- depunerea dosarelor de candidatură;

- 08.11-18.11.2016, derularea probelor de selecţie a candidaţilor;

- 22.11.2016, anunțarea grupului țintă selectat.

Dosarul de candidatură solicitat va cuprinde următoarele documente:

Cerere de înscriere (formular tip);

Cv în format Europass/european completat în limba română şi semnat 

de către candidat, având anexate copii xerox după documentele 

justificative (formular tip);

Adeverință de la școală care să dovedească nivelul de studii;

Copie xerox după cartea de identitate;

Recomandare privind implicarea în activităţile şcolii şi contribuţia la 

realizarea obiectivelor clasei de elevi, semnată de profesorul – diriginte 

(formular tip);

Scrisoare de intenţie, având ca anexă planul de diseminare în care se 

va detalia modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect;

Adeverinţă medicală de la medicul şcolii / medicul de familie



 Dobândirea de către elevii clasei a XI-a de cunostințe, abilități

practice și competențe cheie si TG necesare pentru viitoarea lor

formare profesională, condiție de acces spre viitoarea lor meserie

 Dezvoltarea la elevi a competențelor TG și de limba engleză, a

competențelor și abilităților sociale precum comunicarea, lucrul în

echipă, rezolvarea de probleme, ducerea la indeplinire a sarcinilor.

 Expoziție foto cu imagini din cadrul mobilităților și a celorlalte

activități de proiect

 Pagina web a proiectului, în cadrul site-ului școlii

 Articole în presa județeană și pe site-ul IȘJ Bihor despre proiectul

Erasmus + ce se derulează în școală.

 Prezentări power point ale elevilor, având ca temă experiența de

mobilitate în cadrul proiectului



Vă mulțumesc!


