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În perioada 15 – 27 aprilie 2018,  27 de elevi de la Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” 

Brasov, din clasa a XI–a,  având calificarea de Tehnician desenator pentru arhitectură și design  

si Tehnician ecolog pentru protecția calității mediului, au efectuat instruirea practică de 

specialitate în Germania, în centrul de formare din Cottbus. Activitatea s-a desfășurat în cadrul 

proiectului ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA102-036543, „Quality training for a better 

future”. Activitățile celor două grupe s-au desfășurat în paralel pe domeniile lor de activitate. 
Prin acest proiect, a fost asigurată formarea inițială de calitate a tinerilor la nivelul cerințelor 

europene ale pieții muncii, accentul fiind pus pe instruirea practică - esențială în formarea 

competențelor profesionale specializate. 

Elevii de la profilul Protecția Mediului au reusit să își completeze și să își cimenteze 

noțiunile teoretice dobândite anterior și, în același timp, au avut ocazia să vadă și să analizeze  un 

alt nivel al tehnologiei actuale pe partea de tratare a apelor uzate, de reintroducere a unor terenuri 

în circuitul natural după o lungă exploatare, au lucrat cu aparatura modernă, au descifrat  modul  

lucru din  laboratoarele moderne Universității din Cottbus, Germania. 

 

 

 

 

De o pregătire deosebită au avut parte și elevii clasei de desenatori în arhitectură și design. Ei 

au parcurs pas cu pas etapele de realizare a unui proiect de arhitectură pentru clădiri de locuit: 

realizarea planurilor clădirilor, mobilarea încăperilor, proiectarea fațadelor și a secțiunilor 

clădirilor. Toate aceste activități au fost realizate cu ajutorul unui soft de specialitate - Autocad 

Revit. Pentru asigurarea calității activităților de predare, gazda noastră, Centrul de formare al 

competențelor din Cottbus, ne-a pus la dispoziție echipamentele și softurile  necesare astfel ca 

elevii să-și imbunătățească competențele pentru acest domeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA102-036543 

 „  Quality training for a better future” 

Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Brasov 
 

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. 

 
 

 

Această experiență le-a dat șansa elevilor participanți la proiect să își dorească să-și continue 

activitatea în domeniile pentru care se pregătesc, să afle cât mai multe lucruri noi.  

Pe parcursul celor două săptămâni, elevii au îmbinat orele de practică cu vizitele culturale în 

diferite orașe, locuri istorice din Germania – landul Brandenburg: Berlin, Dresden  și Postdam. 

 

 

 
 

În urma evaluării finale, fiecare elev a  primit 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. 

 

 

 


