
1 

 

LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIŞOARA                                                                                                        

Str. Lorena nr.35  300030 Timişoara 
 Tel. 0256/493822; Fax.0256/294094 

 e-mail : liceuarteplastice_timisoara@yahoo.com                                                                    

 

 
 

                                                                     
 

COMUNICAT ÎNCHEIERE PROIECT  

Erasmus+, Actiunea Cheie 1 VET, “ERASMUS+ 

„OPORTUNITĂȚI ȘI PROVOCĂRI, 2020”, nr. 2020-1-RO01-

KA116-079373 
 

Liceul de Arte Plastice anunță încheierea proiectului “ERASMUS+ „OPORTUNITĂȚI 

ȘI PROVOCĂRI, 2020”, nr. 2020-1-RO01-KA116-079373. 

 

Proiectul s-a derulat în perioada 15.12.2020 -14.06.2022, prelungind cu 6 luni durata 

proiectului datorita pandemiei, 

 

Obiectivele proiectului au fost: 

O1:dezvoltare profesionala a 140 de cursanti VET,5 proaspat absolventi si 12 staff VET din 5 

unitati scolare membre ale consortiului VET "4EU.Mob" prin dobandirea de abilitati,cunostinte 

si atitudini relevante pentru calificare si piata muncii in timp ce participa la o mobilitate 

internationala  

O2:implementarea unor parcursuri de formare internationale in pregatirea elevilor prin 

dezvoltarea de parteneriate durabile cu companii europene relevante pentru domeniile 

ocupationale pentru care oferim formare 

  

Proiectul are ca principale rezultate:  

 

-143 cursanti VET cu rezultate ale invatarii care le consolideaza capacitatea de integrare pe 

piata muncii, validate si recunoscute prin ECVET,experienta de lucru 

internationala,competente lingvistice,interculturale,sociale  

-5 proaspat absolventi cu compentete si abilitati de executare a sarcinilor profesionale specifice 

pentru arhitectura la nivel individual, cunostinte de specialitate,competente de lucru si 

colaborare in echipa,capacitate de organizare a muncii, abilitati de comunicare in engleza si 

spaniola,interculturale 

 -12 cadre didactice de specialitate cu competente pedagogice,cunostinte de specialitate 

actualizate,noi contacte cu institutii din UE 

 -18 insotitori cadre didactice,11 de specialitate,familiarizati cu organizarea muncii si 

tehnologiile utilizate in tari UE Toate competentele sunt documentate prin Europass iar 

experientele dobandite prin certificate de participare 
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 - materiale create in contextul mobilitatii si 1 CDS nou si 2 CDL-uri calibrate cu cerintele 

actuale ale pietei muncii  

- 20 profesori si personal implicat in management de proiect cu competente de implementare a 

proiectelor Erasmus in VET -17 parteneriate internationale realizate conform specificatiilor 

tehnice ECVET. 

 

Valoarea proiectului este de 474266 euro.  

 

Proiectul a fost co-finanțat de catre Comisia Europeană prin intermediul programului 

Erasmus+, 2014-2020. 

 

Intocmit, 

 

Prof.Kis Marinela, responsabil proiect 

 

 

 


