
O1. Dezvoltarea competențelor și abilităților 

profesionale ale elevilor în domeniul electric spe-

cific energiilor regenerabile, într-un context inter-

național, și recunoaşterea lor peste graniță pentru 

dezvoltare personală și șanse sporite de inserție 

profesională; 

 O2. Dobândirea și îmbunătățirea abilităților per-

sonale și sociale, competențelor lingvistice și inter-

culturale în vederea pregătirii elevilor pentru viață; 

 O3. Îmbunătățirea competențelor personalului din 

EFP prin activităţi de job shadowing/observare în 

instituţii de predare/formare din altă țară pentru 

folosirea noilor tehnologii și metodelor de predare 

actuale în pregătirea profesională a elevilor în ve-

derea creșterii performanțelor și capacității de in-

serție pe piața muncii a acestora; 

 O4. Dezvoltarea de legături la nivel internațional 

a CTERF în scopul dezvoltării cooperarii între lu-

mea muncii și a formării profesionale. 
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Proiectul cu o valoare totală de 85768 Euro fi-

nanţat din fonduri UE prin Programul Erasmus 

are o perioadă de implementare de 14 luni în-

cepând cu 03.10.2016.  

 

BENEFICIAR: 

Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand 

I”, Timișoara 

 

PARTENERI INTERNAȚIONALI: 

Partener de primire:  

 

CINEL – Centro de Formação Profissional da 

Indústria Electrónica, Energia, Telecomuni-

cações e Tecnologias da Informação, Portugalia 

 

Partener intermediar:  

Casa da Educação, Portugalia 

PRIN ERASMUS+, COMPETENȚE  
PENTRU UN VIITOR MAI BUN! 

NR. 2016-1-RO01-KA102-024343 
Proiect co-finanțat prin programul 

Erasmus+, acțiunea cheie 1 
Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, 

domeniul VET 

Obiectivele proiectului 



 

     Prin Erasmus+, Competențe pentru un Viitor mai bun  

https://erasmusskillsforthefuture.wordpress.com/ 

Rezultate așteptate 



Articole în presă & reportaje TV 

 http://www.opiniatimisoarei.ro/28-de-elevi-si-

5-dascali-din-timisoara-merg-in-portugalia-

intr-un-schimb-de-experienta/ 

 http://www.banatulazi.ro/tag/proiectul-

erasmus/ 

 http://www.pressalert.ro/2016/10/scoala-din-

timisoara-care-150-de-elevi-primesc-o-bursa-

de-400-lei-pe-luna-de-ce-vor-fi-trimisi-28-de-

liceeni-portugalia/ 

 http://timpolis.ro/elevi-si-profesori-din-

timisoara-pregatiti-pentru-piata-muncii-in-

portugalia/ 

 http://telenova.ro/stiri/2016/10/erasmus/,  

 CD știre TVR Timișoara 

 https://www.youtube.com/watch?

v=FHKhZ7LkXSE 
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Conferința de lansare a proiectului  

http://www.opiniatimisoarei.ro/28-de-elevi-si-5-dascali-din-timisoara-merg-in-portugalia-intr-un-schimb-de-experienta/
http://www.opiniatimisoarei.ro/28-de-elevi-si-5-dascali-din-timisoara-merg-in-portugalia-intr-un-schimb-de-experienta/
http://www.opiniatimisoarei.ro/28-de-elevi-si-5-dascali-din-timisoara-merg-in-portugalia-intr-un-schimb-de-experienta/
http://www.banatulazi.ro/tag/proiectul-erasmus/
http://www.banatulazi.ro/tag/proiectul-erasmus/
http://www.pressalert.ro/2016/10/scoala-din-timisoara-care-150-de-elevi-primesc-o-bursa-de-400-lei-pe-luna-de-ce-vor-fi-trimisi-28-de-liceeni-portugalia/
http://www.pressalert.ro/2016/10/scoala-din-timisoara-care-150-de-elevi-primesc-o-bursa-de-400-lei-pe-luna-de-ce-vor-fi-trimisi-28-de-liceeni-portugalia/
http://www.pressalert.ro/2016/10/scoala-din-timisoara-care-150-de-elevi-primesc-o-bursa-de-400-lei-pe-luna-de-ce-vor-fi-trimisi-28-de-liceeni-portugalia/
http://www.pressalert.ro/2016/10/scoala-din-timisoara-care-150-de-elevi-primesc-o-bursa-de-400-lei-pe-luna-de-ce-vor-fi-trimisi-28-de-liceeni-portugalia/
http://timpolis.ro/elevi-si-profesori-din-timisoara-pregatiti-pentru-piata-muncii-in-portugalia/
http://timpolis.ro/elevi-si-profesori-din-timisoara-pregatiti-pentru-piata-muncii-in-portugalia/
http://timpolis.ro/elevi-si-profesori-din-timisoara-pregatiti-pentru-piata-muncii-in-portugalia/
http://telenova.ro/stiri/2016/10/erasmus/
https://www.youtube.com/watch?v=FHKhZ7LkXSE
https://www.youtube.com/watch?v=FHKhZ7LkXSE

