Dorești să participi la acest proiect?
Dorești să cunoști elevi din țările
participante și să lucrezi împreună
cu ei?
Dorești să ai șansa de a participa la
o mobilitate internațională?
Informează-te despre obiectivele și
activitățile proiectului,
Crează-ți o adresă de mail (dacă nu
ai deja una) și anunță-ți intenția pe
adresa proiectului
proiectb@yahoo.com
Completează formularul distribuit
de domnul/doamna diriginte
Cere ajutorul părinților și
profesorilor.
Prof. Manea Cristina (coordonator
proiect) și prof. Marcu Alexandra
sunt dispuse să te ajute.
FII PE FAZĂ la CE URMEAZĂ!

Mój mikroregion w makro-Europie.
Europejczyk w zrestrukturyzowanej
przestrzeni

Colegiul Tehnic de Arte și
Meserii „Constantin Brâncuși”
Craiova

My Micro-region in MacroEurope - A Young European
in a Restructured Space.

Microregiunea mea în MacroEuropa.
Un tânăr european într-o zonă
restructurată

În perioada 1 septembrie 2016 –
31 august 2019 se va desfășura în
cadrul Colegiului nostru un proiect
finanțat prin programul Erasmus+,
Acțiunea K2.
Proiectul se încadrează în categoria
Parteneriate strategice în domeniul
educației: cooperare pentru inovare
și schimb de bune practici.

La proiect participă elevi de liceu
din România, Polonia, Letonia,
Italia și Spania.

Activități locale:
 Ateliere de lucru pentru formarea
deprinderilor de comunicare
eficientă, managementul timpului,
rezolvarea creativă a problemelor,
 Atelier pentru formarea
deprinderilor de prezentare și
autoprezentare
 Lecții pentru îmbunătățirea
abilităților de comunicare în limba
engleză
 Culegere de informații despre
situația socio-economică și piața
locurilor de muncă din zonă
 Compararea situației locale cu cea
internațională
 Editarea de filmulețe despre
situația economică, geografică și
demografică a zonei
 Crearea unor hărți digitale cu
datele culese pe teren
 Conceperea și îmbunătățirea unui
plan de afaceri
 Redactarea unui CV Europass
 Alte activități

Obiective
Activități internaționale:

 Riga – Letonia: martie 2017
 Craiova – România:
octombrie 2017
 Leganes – Spania: aprilie
2018
 Avensa – Italia: octombrie
2018
 Cracovia – Polonia: aprilie
2019
La aceste activități participă câte 3
elevi, coordonatorul proiectului și
un profesor însoțitor.

 Conștientizarea mediului socioeconomic al regiunii
 Îmbunătățirea
capacității
de
comunicare în limba engleză
 Îmbunătățirea
abilităților
de
utilizare a calculatorului pentru
prelucrarea datelor
 Formarea
deprinderilor
de
management personal, comunicare
eficientă, motivare și lucru în
echipă
 Aplicare practică a cunoștințelor
despre începerea și derularea unei
afaceri,
inclusiv
pregătirea
documentelor

Proiectul este finanțat din
Europene prin programul Erasmus+.

fonduri

Această publicație reflectă doar părerea
autorului, iar Comisia nu poate fi făcută
responsabilă pentru utilizarea informației pe
care o conține.

