
PROIECT DE MOBILITATE ERASMUS+ ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI
FORMĂRII PROFESIONALE

“ERASMUS+, OPORTUNITĂȚI ȘI PROVOCĂRI, 2020 ”

Numar proiect: 2020-1-RO01-KA116-079373 

15/12/2020 - 14/12/2021

Coordonator proiect : Liceul de Arte Plastice Timișoara  

Parteneri: Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timisoara, Liceul Bănățean Oțelu
Roșu, Liceul Tehnologic de Vest și Liceul Tehnologic “Decebal”, Drobeta Turnu Severin

Responsabil proiect :prof. Kis Marinela 

Buget proiect: 472.266 euro

Proiectul  de  mobilitate  intitulat  “ERASMUS+,  OPORTUNITATI  SI

PROVOCARI,2020”  este  implementat  de  către  Liceul  de  Arte  Plastice  din  Timișoara  în

cooperare cu Liceul Bănățean Oțelu Roșu, Liceul Tehnologic Decebal, Liceul Tehnologic de

Vest, Timișoara si  Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, Timișoara, membrii ai consorțiului

de mobilitate.

Obiectivele specifice urmăresc:

Obiectiv  1:dezvoltarea  profesională  a  unui  număr  de  140  de  cursanți  VET,  5  proaspăt

absolvenți  și  12  staff  VET  din  5  unitățile  școlare  membre  ale  consorțiului  VET

"4EU.Mob"prin dobândirea de abilități,  cunoștințe  și atitudini relevante pentru calificare  și

pentru piața muncii în timp ce participă la o mobilitate internațională

Obiectiv 2:implementarea unor parcursuri de formare internaționale în pregătirea elevilor prin

dezvoltarea  de  parteneriate durabile  cu  companii  europene  relevante  pentru  domeniile

ocupaționale pentru care oferim formare

Proiectul se adresează :

• Elevilor (cursanți VET) din cele 5 unități de învățământ, 140 persoane;

• Profesorilor  care  predau  cultura  de  specialitate  din  cadrul  domeniilor  Arte

plastice/Arhitectură,  Construcții  și  lucrări  publice,  Mecanică,  Electromecanică  și

Fabricarea produselor din lemn, 12 persoane; 



• Proaspăt absolvenților cu calificarea  Desenator tehnic pentru arhitectură și design cu

certificat  de calificare,  promoția 2020  (elevi  aflați  în prezent  în clasa a XII a care

susțin și promovează examenul de atestat), 5 persoane;

• Personalului administrativ, membriilor echipei de proiect la nivel de consorțiu care au

în responsabilitate mobilitățile de lungă durată, 1 persoană;

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

-140 elevi formați profesional și personal în context european, 140 experiențe de mobilitate

documentate prin Europass Mobility, 140 Acorduri de învățare ECVET

-O bază de date cu videoclipuri pentru consolidarea competențelor profesionale și cheie ale

elevilor pentru 6 domenii de calificare

-12 seturi de instrumente de predare și de evaluare pentru cultura de specialitate bazate pe noi

tehnologii

-CDL care abordează teme legate de dezvoltarea durabilă 

-Broșura proiectului

Mai multe informații: http://proiecte-erasmus-arteplasticetm.ro/2019-2020.html

http://proiecte-erasmus-arteplasticetm.ro/2019-2020.html

