ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA102-036543
„ Quality training for a better future”
Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Brasov
În perioada 04 – 15 iunie 2018, al doilea grup de 27 de elevi din de la Colegiul Tehnic
„Mircea Cristea” Brașov, au participat la programul de mobilitate Erasmus +, 2017-1-RO01KA102-036543 „Quality training for a better future” din Germania, desfășurat la
Kompetenzzentrum für Nachhaltiges Bauen – Cottbus.
Au participat elevi din clasele a X-a si a XI-a domeniul media-Tehnician producție film și a
X-a domeniul construcții, instalații și lucrări publice – Tehnican desenator pentru construcții si
instalații. Accentul fost pus pe instruirea practică - esențială în formarea competențelor
profesionale specializate din cele două domenii de calificare.
În cadrul modulului de instruire practică CDL - “Clădiri cu un consum redus de energie”elevii clasei a X-a de la domeniul de construcții, instalații și lucrări publice, au dobândit
cunoștințe, aptitudini si competențe pentru verificarea etanșeității clădirilor, folosirea camerei cu
termoviziune la clădiri, execuția zidăriei și a componentelor de termo și hidroizolație în baza
unui plan cu detalii de execuție primit.

Pentru elevii clasei de media - Tehnicin producție film, modulul CDL “Realizarea produselor
media“, activitățile s-au defașurat în centrul de formare, dar și in timpul liber. În timpul
vizitelor, și-au pregatit fotografiile pentru a duce la bun sfârșit activitățile de promovare a
obiectivelor turistice alese. Ei au învățat să să proiecteze materiale specifice de promovare media
- afișe, flyere si roll-upuri cu ajutorul programului Adobe InDesign.

Acest proiect este finanţat cu sustinere din partea UE prin Programul Erasmus+ . Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de
vedere al autorului iar UE nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
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Această experiență le-a dat șansa elevilor participanți la proiect să–și cunoască mai bine
punctele tari și slăbiciunile, să își dorească să-și continue activitatea în domeniile pe care le-au
ales.
Pe parcursul celor două săptămâni, elevii au îmbinat orele de practică cu vizitele culturale în
diferite orașe, locuri istorice din Germania – landul Brandenburg: Cottbus, Berlin și Postdam.
Fiecare elev a primit la finalul stagiului, în urma evaluării, un certificat de participare la
stagiu din partea Kompetenzzentrum für Nachhaltiges Bauen – Cottbus, dar au fost validate și
Certificatele Europass emise de către Colegiul Tehnic Mircea Cristea Brașov.
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