3 PROIECTE ERASMUS +
LA COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY” ROȘIORII DE VEDE

Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare,
tineret și sport pentru perioada 2014-2020.
Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și
angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor oportunități
de educație, formare și activități de tineret sau sport.
Erasmus+ va oferi unui număr de peste 4 milioane de europeni
posibilitatea de a studia, de a se forma, de a câștiga experiență profesională și de a
participa la programe de voluntariat în alte țări. Totodată finanțează parteneriate
transnaționale între diferite organizații și instituții de educație, formare și tineret,
cu scopul de a coopera și de a construi punți între sistemul educațional și câmpul
muncii prin care să faciliteze acoperirea deficitului de competențe necesare astăzi.
Erasmus+ reunește șapte programe ale UE în domeniul educației, formării,
tineretului și susține, pentru prima dată, sportul. Cele șapte programe europene de
finanțare reunite sunt: Invățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune,
Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările
industrializate. Având o abordare integrată, Erasmus+ oferă mai multe posibilități
de cooperare între sectoarele educației, formării, tineretului și sportului.
In cadrul aciunii cheie “PARTENERIATE STRATEGICE ÎNTRE ȘCOLI”, Colegiul
Tehnic “Anghel Saligny”, Rosiorii de Vede, a depus cinci proiecte la runda I de
selectie din 29.03.2017, iar în urma selecției europene au fost declarate
câștigătoare trei:
1. Virtual Reality Class For Us - Stucom SA-Spania-Coordonator,
școli partenere : Daugavpils 3.vidusskola-Letonia, ELAZIG ATATURK

ANADOLU LISESI-Turcia, Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"-Romania, I
Spoleczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamosciu-Polonia
Îmbunătățirea competențelor digitale ale studenților și profesorilor,
elaborare de materiale de învățare cu metodologia CLIL.
2. Not a So.Lo. Wave - Licei Classico Scientifico Linguistico CartesioTriggiano, Italia, coordonatorul proiectului, Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"Romania, Stucom SA-Spania, Sredno uchilishte "Sveti Paisiy Hilendarski"Bulgaria, Rigas 31. vidusskola-Letonia.
Proiectul iși propune studiul fizicii, al undelor electromagnetice prin
muzică și artă.
Vor fi elaborate conținuturi interdisciplinare cu ajutorul metodologiei CLIL
(Content and Language Integrated Learning).

3. Start up Your Career Successfully!
Coordonator -Saint Paisii Hilendarski Secondary School in Zlatitsa-,
Bulgaria, parteneri: Professional school of Montijo, Portugalia, Balaguer
Vedruna School, Spania, Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"-Romania
Proiectul își propune schimbul de experiență în domeniul metodelor de
predare și învățare, activități curriculare și extracurriculare pentru orientarea
profesională. Va fi elaborat un curs on-line, modular, de Business English.
Printre obiectivele comune ale acestor proiecte amintim:
- Încurajarea creativității, motivației pentru studiu a elevilor.
-Dezvoltarea unei atitudini pozitive și deschise față de valorile și culturile
europene.
- Reducerea abandonului școlar timpuriu.
Acest comunicat reflectă punctul de vedere al autorului, iar Comisia
Europeana nu este responsabila pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le
conține.
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