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ERASMUS PLUS PROGRAMME 

KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices 
Strategic Partnerships for Vocational Education and Training 

PROJECT NUMBER - 2020-1-DE02-KA202-007530 

 
 
 
Titlu proiect: Invatare bazata pe creativitate si exercitiu pentru incluziune sociala  
Acronim:  CREATIVE VET 
Data incepere: 01.09.2020 
Durata: 24 luni 
Data final: 31.08.2022 
 Buget total: 123.052,00  Euro 
Buget Colegiu Tehnic Anghel Saligny: 18.036,00 Euro 
 
 
Obiective:  
 

 - creșterea capacității profesorilor VET de a produce soluții noi, adaptate în contextul specific 

industriilor creative. 

- Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor creative, incluzive și digitale ale profesorilor, permițându-le 

să ofere programe și instrumente de învățare mai atractive. Acest lucru va reduce rata abandonului 

școlar a elevilor, deoarece profesorii un impact decisiv asupra motivarii elevilor 

- formarea de competente specifice pentru mentori / tutori din industriile creative 

- promovarea învățării bazate pe practica pentru a motiva și implica elevii reducand riscul de abandon 

și porrind sansele acestora la incluziune socială. 

- îmbunătățirea cunoștințelor specialistilor din sectorul educatiei si formarii profesionale asupra 

formarii în cadrul companiilor din domeniul industriilor creative. 

- schimbul de bune practici și instruirea cu privire la incluziunea educațională, incluziunea în muncă și 

incluziunea creativă și culturală. 
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Atributii: 
 

P3- Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, România, Baia Mare 

managementul local al proiectului. 

diseminare 

Organizare de activități locale pentru diseminarea și valorizarea rezultatelor. 

Activități locale pentru cercetarea bunelor practici și valorizarea rezultatelor 

Selectarea personalului și a participanților, 

Participarea la intalnirile transnationale 

Selectarea și trimiterea a 4 participanți la instruire, cadre didactice ale liceului 

Traducerea informatiilor despre poiect precum si rezultatele acestuia 

Traduce in limba romana cele 3 broșuri rezultate prin proiect 

Responsabil cu evaluarea și monitorizarea internă - la fiecare 6 luni. 

Organizarea celei de a treia intalniri transnaționale de lucru a proiectului - decembrie 2021. 

Organizarea de activități locale pentru diseminarea și valorizarea rezultatelor. 

Participarea la diseminarea rezultatelor proiectului catre organizatii interesate la nivel local, regional și 

național. 
 

 

Numarul si profilul participantilor 

 24 profesori, formatori, personal educațional din I-VET și C-VET (câte 4 de la fiecare partener) 

care participă la cele 3 evenimente comune de formare a personalului. 

 12 profesioniști din domeniul educației (manageri VET, directori de școli, dezvoltatori, personal 

administrativ) care participă la gestionarea și implementarea proiectelor. 

 6 mentori / tutori de la companii cu activitate in domeniul industriilor creative implicate în 

învățarea bazată pe practica,  
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 Participanți indirecți - 600 de cursanți (inclusiv persoane defavorizate, în special cu bariere 

geografice, economice sau sociale.), implicați în cursurile de formare / cursuri ale partenerilor 

ca beneficiari de noi metodologii și programe inovatoare de învățare. 
 

Rezultate 

 

 4 rapoarte interne de evaluare 

 1 raport interimar 

 1 raport final 

 4 buletine informative cu informații despre starea actuală a proiectului și rezultatele vor fi publicate 

în engleză și în limbile naționale ale partenerilor 

 3 broșuri vor fi publicate și diseminate ca o colecție de resurse didactice: videoclipuri, imagini, 

planuri de lecție, instrumente de evaluare, teste, imagini, lecții demo, lecții interactive de IT, care 

pot fi utilizate în activități de formare.  

 Vor fi organizate 4 întâlniri transnaționale de proiect pentru managementul și evaluarea proiectului 

 3 seminarii de formare comună, cu câte 20 de participanți fiecare, desfășurate în moduri 

inovatoare și creative netradiționale. Subiecte: Creativitate pentru VET, incluziune socială și 

educație incluzivă, învățare bazată pe practica în industriile creative. 

 Fiecare seminar va fi finalizat printr-un vlog și un poster creativ realizat de participanți. 

 
Manager de proiect 

 

Sergiu Sabau 

 


