COLEGIUL TEHNIC ”MEDIA”
PROIECT ERASMUS 2019-1-RO01-KA102-062743
„OBIECTIV – COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ ÎN INDUSTRIILE CREATIVE”
Mobilitatea europeana si activitățile de cooperare pe care Colegiul Tehnic Media le-a proiectat
pana in 2021 sunt orientate spre formarea elevilor prin învățare practica pentru domeniul
Producție media.
Proiectul propus este raportat la obiectivul de internaționalizare a unității de învățământ, la
obiectivele generale si specifice ale Programului Erasmus+, la prioritatea orizontală
consemnata in Apelul National la Propuneri de Proiecte 2019 pentru promovarea incluziunii
sociale, a diversității, egalității, echilibrului de gen si non-discriminării in domeniul educației si
formarii profesionale, prioritățile specifice in domeniul VET, prin dezvoltarea parteneriatelor
cu angajatorii, parteneriate care au ca scop promovarea învățării bazate pe munca /activitate
practică.
Durata proiectului 15 luni în perioada 02.10.2019 – 01.01.2021
Scopul proiectului
Facilitarea accesului absolvenților in sectorul MEDIA, prin creșterea adaptabilității instituțiilor
de învățământ la cerințele agenților economici de profil.
Obiectiv general
Creșterea nivelului de competenta al elevilor in sectorul MEDIA, cinematografie si televiziune
și aplicarea metodelor de procesare computerizata a textului si imaginii pentru producție
media, prin stagii de pregătire practica in companii din Spania pentru 70 de stagiari.
Obiectivele specifice
OS1 Ridicarea nivelului de competenta al absolvenților in sectorul MEDIA, prin stagii de
pregătire practica in companii din Spania/Valencia, pentru 28 de stagiari VET în 2 fluxuri de
mobilitate/14 stagiari/flux, in domeniul de pregătire profesională Producție media, pentru
dobândirea calificării profesionale Tehnician operator procesare text imagine/Nivel 4.
OS2 Creșterea nivelului de creativitate al elevilor in sectorul MEDIA, prin stagii de practica,
mobilitate in Spania, la Malaga, pentru 42 de stagiari VET, in domeniul de pregătire
profesionala Producție media pentru dobândirea calificării Tehnician producție film și
televiziune/Nivel 4, prin 3 fluxuri de mobilitate.
OS3 Creșterea nivelului de competenta prin validarea rezultatelor obținute de 70 de stagiari
VET, prin participarea la programul Erasmus+ mobilitate VET, in parteneriat European,
dobândirea de abilități interculturale și gândire critica pentru producție media: film,
publicitate, web design, timp de 15 luni.

