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PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL ERASMUS+, ACTIUNEA CHEIE
Numele proiectului: DEZVOLTAREA DE COMPETENŢE

+

OCUPAȚIONALE ÎN CONTEXT EUROPEAN
Contract nr. 2021-1-RO01-KA122-VET-000017646

Erasmus

929

ANUNT LANSARE PROIECT
Proiectul de formare profesionala prin intermediul mobilitatilor transnationale finantat
prin programul ERASMUS +/, pentru elevii claselor de matematica — informatica, intensiv
informatica, de la Colegiul Naţional „C. D. Loga” Caransebeșintitulat DEZVOLTAREA DE
COMPETENŢE OCUPAȚIONALE ÎN CONTEXT EUROPEAN contract nr. 2021-1-R001-

KA122-VET- 000017646, care se va derula in anul scolar 2021-2022, îşi propune ca:
Scop : dezvoltarea şi valorificarea cunoştinţelor din domeniul tehnologiilor
informaţionale şi comunicaţionale (IT&C),atât prin stimularea formelor de lucru în echipăşi a
colaborării într-un mediu real de lucru,cât
prin promovarea unei dimensiuni europene de
către Colegiul Naţional „C. D. Loga” Caransebeș.

şi

Obiectivul proiectului: dezvoltarea competenţelor cheie europene vizate de studiul
disciplinei IT din programa scolara si anume: competenţe în matematică şi competenţe de
baza în ştiinţe şi tehnologie respectiv respectiv competenţe digitale, prin dobândirea de
competenţe specifice de webdesign/grafică IT.
El

se adreseaza unui

grup

tinta format din:

-24 elevi cls. X/XI, din invatamantul liceal teoretic, profil real, specializare MatematicaInformatica/Informatica intensiv si va avea ca parteneri companii de IT : Lazarou CTC si
Mavros Petros din Paphos Cipru

Perioada de desfasurare a mobilitatilor:
—

Flux

—

Flux 2

1 —

—

Web Design

Cipru

—

Cipru

- Grafica

IT

—

—

L.

Lazarou CTC- 12 elevi

—

06.06 - 24.06.2022

Mavros Petros- 12 elevi - 27.06

—

15.07.2022

Costurile pentru transport și subzistență (cazare și masă) pentru elevii selectaţi să
suportate integral din bugetul proiectului. Stagiul de practică
participe la mobilitate vor
este voluntar, elevii participanţi nefiind remuneraţi de firmele de primire pentru activitatea
desfășurată. La finalul stagiului, elevii participanți vor primi documente de mobilitate
certificate competențele dobândite/ dezvoltate în perioada de
europene, prin care vor
practică (documente utile în tot viitorul parcurs profesional/în redactarea CV-ului).
Pentru a candida pentru unul dintre locurile disponibile, elevii trebuie să
îndeplinească condiţiile de eligibilitate prevăzute în proiect și să se angajeze că vor
participa la toate activitățile precizate in proiect (activităţi pregătitoare și de împărtășire a

fi

fi

cunoștințelor însușite).
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