
Obiectivele proiectului: 

  
1. Sporirea calității și dimensiunii 
practice-formative în domeniul 
informatică prin participarea a 29 de 
elevi la mobilitate VET pe an școlar, 
pentru facilitarea accederii pe piața 
europeană a muncii. 
 
 
 
2. Experimentarea de noi metode de 
predare-învățare-evaluare bazate pe 
TIC, aplicabile la nivel European, în 
noul context al reorganizării și orientării 
sistemului de învățământ către mediul 
on-line. 
 
 
 
3. Consolidarea dimensiunii europene a 
scolii prin dezvoltarea relațiilor de 
cooperare transfrontalieră în vederea 
transferului de bune practici în materie 
de predare/formare și dezvoltarea 
resursei umane. 

Organizațiile de primire:  
 

MG Technology 
 

Parteneri intermediari:  
 

Cultura e Dintorni 
 

Perioada mobilității:  
 

23 Aprilie —13 Mai  2023 
Martina Franca 

Italia 
 

 

Rezultate la nivel de achiziții:  
 

- va crește calitatea formarii inițiale de 
specialitate concretizată în creșterea 
mediilor la informatică cu 20%/an, 
obținerea la examenului de atestare 
profesională a calificativului "excelent"; 
 
- 90% dintre participanți vor dezvolta 
competențe cheie: lucru în echipă, 
rezolvare de probleme, comunicare, 
competențe interculturale, antreprenoriale 
prin lucrul direct într-o companie din 
domeniul lor de formare profesională; 
 
- 100% dintre elevi își vor îmbunătății 
abilitățile de comunicare în limba engleză, 
creșterea cu 20% a performanțelor școlare, 
reducerea absenteismului în rândurile 
elevilor proveniți din medii sociale 
vulnerabile cu 5% anual, creșterea de 3%/
an 
a ratei de promovare a examenului de 
bacalaureat. 
 
 
. 



Prezentarea aceasta reflectă numai punctul de vedere al autorului, AN și Comisia nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informațiilor respective.  

Rezultatele tangibile ale  

Proiectului 

 

- pliante, banner, roll-up (caracter 
permanet)-vor promova rezultatele 
proiectului și vor asigura vizibili-
tatea acestuia 

- două jocuri educative 

- un tutorial cu pașii de 
implementat în realizarea 
aplicațiilor gamming 

- două prezentări ale mobilității 

- o demonstrație practică adresată 
elevilor de la specializarea ma-
tematică — informatică 

- o pagină Facebook a proiectului 

 

 

 
Programul ERASMUS+ 

  
Acțiunea Cheie 1 - Formare 

profesională (VET) 
 

Nr. proiectului:  
2022-1-RO01-KA121-VET- 000059483  

 

 

 
 

Nr. proiectului:  
2022-1-RO01-KA121-VET- 

000059483  
Beneficiar: Colegiul National  

"Avram Iancu"  
Grant de finanțare: 93,380 Euro 
Perioada: 01.06.2022-31.08.2023 

 
 

Grup ţintă:  
 8 de elevi din clasa a XI-a A,  

specializarea  
matematică-informatică 

 
 
 

Formarea profesională: 
Fluxul: 8 elevi în Italia, 

Aprilie - Mai 2023 
 

.  


