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Proiectul ERASMUS + are 3 fluxuri, care se vor derula în perioada 2017- 2018, și 

în care vor participa 48 de elevi ai Colegiului Tehnic Transilvania Brașov. 

Mobilitățile vor fi în 3 țări partenere, Germania, Portugalia și Franța, cu care școala 

noastră a încheiat un Memorandum of understanding. Beneficiarii acestor fluxuri vor 

fi elevii claselor a XI-a A și B si cei din clasa a X-a B ( tehnician aviație, tehnician 

analize produse alimentare și tehnician mecatronist)  

 

În perioada 5.06.2017 - 23.06.2017 , s-a desfășurat primul flux al proiectului, pe 

parcursul a trei săptămâni, în  Germania, la HURTH-KOLN, la Colegiul Tehnic 

GOLDENBERG  EUROPAKOLLEG.  

Cele două module pentru care s-a realizat Learning Agreement-ul au fost 

Circuite electronice și Sănătatea și securitatea muncii. 

În acest flux au participat 16 elevi din clasa a XI-a B, specializarea Tehnician 

aviație, care au fost însoţiti de prof. Potopea Mariana. 

Elevii au comunicat într-o limbă străină, au lucrat cu seriozitate, au învățat lucruri 

noi, au avut ocazia să facă practică în laboratoare și ateliere moderne, bine dotate, în 

care au aplicat cunoștințele lor teoretice. Au realizat o serie de machete funcționale, 

pe care le vor prezenta colegilor din școală. De asemenea, în afara orelor de practică, 

ei au avut parte și de vizite culturale: orașul Koln, cu Dom-ul, cea mai veche 

catedrală gotică din lume, orașele Bruhl, Bonn, au vizitat casa memorială Beethoven, 

au avut parte de distracții în Phantasialand, cel de-al doilea parc de distracții din 

Europa, dupa Disneyland, apoi parcul Adventure și multe altele. 

Au participat și la o competiție sportivă și au primit diplome semnate de 

Președintele Germaniei. Un elev de-al nostru a sărit 5,60 m, fiind cel mai bun rezultat 

al concursului. 

Pe parcursul acestui flux, doi membri ai echipei de gestiune a proiectului au 

efectuat o vizită de monitorizare, timp de o săptămână. Este vorba de prof. Felegean 

Elena Daniela, director și responsabil cu diseminarea proiectului și prof. Clinciu 

Mihaela Rodica, responsabil cu formarea profesională a participanților.  

Beneficiarii au fost foarte încantați de participarea în acest proiect, iar tutorele de 

practică și toți cei din instituția gazdă au avut numai cuvinte de apreciere la adresa lor. 

Fluxul acesta a fost încheiat cu succes.  


