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Argument
Într-o societate globalizată, orientată înspre inovaţie şi cunoaştere, se impune cu prioritate ca școala
românească de azi, privită atât ca instituție, cât și ca organizație, să cunoască și să răspundă nevoilor
de educație formală și non-formală, astfel încât învățarea ca proces și produs să se constituie în
experiențe durabile și comportamente, dezirabile certificate ca eficiență și relevanță pe durata
întregii vieți.
Carte de vizită
Colegiul Tehnic Media este de 50 de ani o instituție reprezentativă pentru învățământul tehnic și
vocațional sportiv bucureștean. În prezent, Colegiul Tehnic Media este singura instituție de
învățământ tehnic din țară care asigură o instruire de specialitate de nivelul 4 și 5 în domeniile
tehnici poligrafice şi producție media.
Viziunea: Colegiul Tehnic Media-instituție de învățământ tehnic de nivel european
Misiunea Colegiului Tehnic Media este orientată spre:
 Pregătirea forței de muncă specializată în domeniul tehnicilor poligrafice și tehnicilor
cinematografice și de televiziune
 Asigurarea integrării socio-profesionale a absolvenților într-o societate a cunoașterii
 Dezvoltarea și promovarea unui sistem de valori științifice, culturale, morale care să
contribuie la formarea unor personalități complexe adaptate exigențelor lumii contemporane
 Dezvoltarea parteneriatelor educaționale cu alți factori educaționali în scopul oferirii unei
instruiri de calitate pentru elevii săi
Valorile pe care le promovează Colegiul Tehnic Media sunt:
 Muncă
 Echitate
 Demnitate
 Integritate
 Atitudine
Dacă existenţa şcolii noastre este justificată de contextul educaţional şi comunitar ne determină să
avem în vedere ca dimensiune strategică creșterea calității programelor și activităților desfășurate și
adaptarea ofertei educaționale și de formare profesională la cerințele educabililor și ale pieței
muncii
Absolventul din societatea actuală trebuie recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate
resimţite de economie prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi cultura societăţii
noastre româneşti şi europene.
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Un pas către viitor
PROIECT ERASMUS +
Acțiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate, domeniul Formare Profesionala
Proiect nr. 2016-1-RO01-KA102-024199
Titlul proiectului: COMPETENTE DE TOP IN MEDIA
Perioada de formare – 14 zile – martie – 2017, Cordoba si Granada, Spania
Geneza proiectului „COMPETENȚE DE TOP ÎN MEDIA” s-a conturat din necesitatea revigorării
învățământului tehnic din liceul nostru, iar lansarea noului program Erasmus+ a permis abordarea
procesului educațional prin prisma priorităților strategice pentru cooperare europeană în educație și
formare profesională.
În plus, acest proiect urmărește focalizarea acțiunilor viitoare ale liceului către următoarele direcții:
mobilități transnaționale cu scop de învățare în VET; validarea și recunoașterea învățării nonformale și informale; servicii integrate de orientare și consiliere în carieră, activități care vin în
completarea curriculumului existent, pentru atragerea unui număr cât mai mare de elevi în
învățământul tehnic.
Parteneri
Consorțiul STARTEuropa format pentru realizarea proiectului "COMPETENTE DE TOP ÎN
MEDIA” are in componență o fundație - coordonator al consorțiului din care fac parte si trei unități
de invatamant preuniversitar - School - Vocațional Training ( secondary school):
 Colegiul Tehnic Media - profil Tehnici poligrafice si profil Producție media;
 Colegiul Tehnic de Arhitectura si Lucrări Publice “I.N.Socolescu”;
 Colegiul National "Grigore Moisil" din București - prin profilul Informatica.
Scopul consorțiului STARTEuropa este promovarea inovației in educație, a unor metode si tehnici
moderne in educația formala si non-formala, un stil de invitare creatoare in rândul elevilor, pentru
formare inițiala in invatamantul preuniversitar liceal, pentru performanta.
Planurile consorțiului STARTEuropa pentru mobilitatea europeana si activitățile de cooperare sunt
orientate spre formarea elevilor si a profesorilor, ca utilizatori de metode si instrumente pentru
domeniile Tehnici poligrafice si Producția media si aplicația cunoștințelor dobândite pentru
elaborarea si tipărirea de materiale publicistice, a unui site, a revistei digitale pentru comunicare.
FUNDATIA MARCONI PENTRU COMUNICARE, RELATII PUBLICE SI EDUCATIE
este o organizație non-guvernamentala, înființata in anul 1999, care dezvolta activitati la nivel
regional, național si internațional.
Scopul fundației este de a oferi o alternativa educaționala ce se adresează diferitelor categorii de
public: copii si adulți, formatori, elevi si studenți, precum si familiilor acestora, prin cursuri de
specializare in diferite domenii, cursuri de pregătire pentru formatori in domeniul invatamantului si
educației la distanta, sa elaboreze strategii pentru un nou model cultural - cultura mass media, prin
studii ale comportamentului si opțiunii publicurilor interesate de educația pe cale mediatica,
acordarea de consultanta in domeniul comunicării, al relațiilor publice si educației, pentru a
răspunde nevoilor de informare ale unor categorii diverse de beneficiari, in toate sferele de interes
formativ.
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS – este o companie de formare profesionala continua
spaniolă și o agenție de intermediere cu o experiența de peste 20 de ani in managementul proiectelor
de mobilitate europene. Europroyectos are capacitatea de primire a elevilor si profesorilor pentru
plasament in unitati de invatamant sau economice din cele mai variate domenii de activitate, pentru
implementarea proiectelor in Granada, Cordoba si Martos, orașe situate in regiunea istorica
Andaluzia, in sudul Spaniei. După 20 de ani de activitate, compania s-a reinventat pentru a-si
imbunatati continuu serviciile pe care le oferă. Cunoscuta anterior ca EUROPROYECTOS Leonado
da Vinci, Academia Cordoba si AC Traductores, compania a fost restructurata pentru a răspunde
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mai bine noilor cerințe de implementare a proiectelor europene, devenind EUROPROYECTOS
ERASMUS PLUS. Cu acest prilej a fost deschis un sediu nou in Granada, cu o capacitate mai mare
si facilitați superioare calitativ.
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS implementează anual aproximativ 100 de proiecte pentru
mobilitati din toata Europa si a fost prima agenție de intermediere din Spania certificata de către
European ISO9001 si ISO14001 in managementul proiectelor europene de mobilitate.
Ideea de dimensiune culturala europeana este unul dintre obiectivele promovate prin intermediul
programelor de mobilitate, cum ar fi Erasmus +. Andaluzia este una dintre cele mai bogate si cele
mai interesante regiuni din Spania in acest sens. EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS oferă un
program cultural variat, care completează experiența profesionala a participanților si formează o
imagine de ansamblu a contextului istoric si cultural spaniol.
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS asegura recunoașterea competențelor ca urmare a realizării
activităților in timpul plasamentului prin emiterea de certificate de formare și practică, Europass
Mobility.
Obiectivele generale ale proiectului
OG1. Creșterea nivelului de competenta al elevilor pentru procesarea computerizata text si imagine,
oportunități de orientare in cariera pentru inserția mai activă pe piața muncii a absolvenților;
OG2. Creșterea rolului decizional al echipei manageriale si al Consiliului profesoral in stabilirea
ofertei educaționale a scolii, adaptata la cerințele economice, sociale, la aspirațiile elevilor, la
cerințele pieței muncii, îmbunătățirea nivelului de competență al profesorilor/formatorilor pentru
utilizarea de tehnici pentru procesarea computerizata text si imagine, gestionarea programelor de
formare profesionala inițială și continuă în învățământul tehnic/vocațional.
Obiective specifice
1. Creșterea nivelului de pregătire profesionala pentru 30 de formabili VET din liceele consorțiului
din municipiul București, prin dezvoltarea de cunoștințe, abilitați si competente pentru procesarea
computerizata text si imagine prin acțiuni de educație non-formala prin invatare practica, furnizarea
de produse media si materiale publicistice prin activitati practice in mobilitate, 3 fluxuri cu durata
de 14 zile fiecare, cu 3 profesori însoțitori, in Spania, la Cordoba si Granada;
2. Creșterea nivelului de competente pedagogice si actualizarea cunoștințelor de specialitate,
dezvoltare personala si sociala pentru 6 cadre didactice VET din liceele consorțiului si 1 formator al
fundației, prin noi practici pedagogice pentru calitate superioara in formarea profesionala a elevilor
pentru procesarea computerizata text si imagine, facilitarea inserției pe piața muncii prin activitati
desfășurate in Spania, la Cordoba si Granada, intr-o perioada de 14 zile - mobilitate;
3. Creșterea calitativa a rolului educației non-formale prin promovarea unor metode noi de
comunicare in mass media, cunoștințe si abilitați dobândite prin dezvoltarea parteneriatului
transnațional romano – spaniol, pentru facilitarea accesului elevilor si al profesorilor/formator din
unitati de invatamant active in domeniul educației si formarii, la informații cu relevanta pentru
stimularea spiritului antreprenorial, intr-o perioada de 14 zile mobilitate in Spania, la Cordoba si
Granada.
Activități
Consorțiul de mobilitate STARTEuropa a avut in vedere organizarea de activități de mobilitate și a
oferit valoare adăugata prin capacitatea de transfer al experienței si expertizei de la o organizație la
alta, prin complementaritate, pentru realizarea unei mobilitati de calitate in spațiul european,
expertiza si experiența superioare la nivelul consorțiului, în comparație cu ceea ce ar putea oferi
autonom fiecare instituție individuala de trimitere din domeniul EFP in parte.
Activitățile de cooperare europeana inițiate prin proiect au răspuns necesitații diversificării
tehnicilor poligrafice și de producție media, a tehnicilor de procesare computerizata a imaginii și a
tehnicilor de integrare a mijloacelor informatice în procesarea computerizată a imaginii, utilizate in
procesul de învățare la Colegiul Tehnic Media, la Colegiul Tehnic de Arhitectura și Lucrări Publice
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“I.N.Socolescu” și la Colegiul National “Grigore Moisil” – profilul Matematica/Informatica din
București.
Dobândirea noilor cunoștințe, abilitați și competente va contribui la creșterea capacitații de adaptare
a elevilor la cerințele dezvoltării unui sistem mass media care să nu afecteze și să nu altereze mediul
în care se formează și evoluează tinerii din Romania, la diminuarea efectelor unor manifestări de
violență din școli, a fenomenului bullying în diferite forme de manifestare ale elevilor față de
colegii lor pe rețele de socializare sau prin efectele presiunilor manifestate de persoane din afara
sistemului - externi față de mediul școlar, de agresiune la adresa copiilor sau adolescențior. La
nivelul adolescenților acesta ia forma unor manifestări violente și fată de elevii proveniți din medii
defavorizate, din mediul rural, față de cei lipsiți de mijloace financiare, care sunt marginalizați sau
excluși din cercul normal, al clasei de elevi care respectă drepturile tuturor, egalitate si toleranță,
înțelegere multiculturală.
Lipsa activităților practice în domeniile cross-sectoriale afectează capacitatea de lucru a elevilor,
care ar putea fi îmbunătățită numai prin formarea unui grup de elevi prin mobilitatea propusa de
proiect. Elevii formați în mobilitate au dobandit competențele necesare pentru a acționa ca o firmă
de exercițiu cu expertiza complementară pentru a susține produsele proiectului: materialele
publicistice, site-ul creat și revista digitală. Profesorii aflați în mobilitate au dobândit competente cunoștințe, abilitați, atitudini, care le vor permite transmiterea "în cascadă" a cunoștințelor și a
experienței acumulate în mobilitate, altor elevi și altor profesori pentru sustenabilitatea proiectului
și a rezultatelor.
Flux 2
În perioada 12 – 25 martie 2017, 10 de elevi ai Colegiului Tehnic "Media", București, domeniile
Tehnici poligrafice și Producție media, au parcurs o etapă a proiectului de mobilitate în Spania,
Cordoba și Granada. Ei au fost însoţiţi de prof. Pârlog Monica Cristina care a monitorizat
mobilitatea.
Timp de două săptămȃni, elevii şi-au exersat cunoștințele practice în aceste domenii. Practica s-a
desfăşurat la companii spaniole de webb design, tipografii si edituri pecum si in ateliere de
fotografie, tutorii de stagiu îndrumându-i și sprijinindu-i pe elevii din clasele a XI-a.
Motivația acestui proiect este promovarea relațiilor de colaborare și prietenie între elevii și
specialiștii din țările partenere, deoarece realizarea unui proiect european implică promovarea
ordinii si metodelor de lucru, rezultate riguroase, participarea şi cooperarea în echipă, coordonarea
activităților pentru scopul propus, încrederea în sine și încrederea în ceilalți, cultivarea interesului în
relațiile umane.
Au fost vizitate o mulțime de locuri spectaculoase precum: Moscheea-Catedrala, Palatul Viana,
Alcazarul, Podul Roman in Cordoba si Palatul Alhambra, Catedrala din Granada, Manastirea Saint
Jeronimo, Sience Park. Casa Memoriala Federico Garcia Lorca in Granada.
Elevii au făcut un curs de limba spaniolă, timp de 20 ore, inainte de plecarea in mobilitate.
În urma participării la proiect, fiecare elev a primit Certificat de participare și documentul de
Mobilitate Europass. Certificatele obținute îi vor face pe participanți mai încrezători într-o posibilă
angajare, vor facilita mobilitatea în Europa şi le vor asigura şanse de integrare mai bune pe piaţa
muncii. Firmele de stagiu alese au fost: CYBERCORDOBA, CB FOTO CORDOBA,
COPISTERIA COPYCOR, JOSE RAMON FOTOGRAFO, DIGITAL ASUS, COPISTERIA
BULEVAR SI ECO PRINT, alcătuite din echipe de tineri profesionişti in domeniul de activitate IT,
producţie, post-producţie şi prelucrări audio video, grafică pentru diferite tipuri de publicaţii.
Proiectul promovează asigurarea unei mai bune tranziții de la şcoală la viața activă, facilitarea
inserției tinerilor pe piața muncii, dar și promovarea culturii antreprenoriale, toate aceste obiective
având un impact direct asupra participanților. De aceea, în urma mobilitatii participanții își vor
îmbunătăți abilitățile, competențele și cunoștințele practice în domeniul calificării lor, își vor exersa
și îmbogăți abilitățile lingvistice, culturale, sociale, dar și pe cele antreprenoriale, devenind tineri
bine pregătiți, capabili de performanțe în domeniu, constituindu-se în viitoarea resursă umană a
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zonei sau fiind viitori antreprenori in domeniul I.T. Se îmbunătăţeşte astfel nivelul de calificare al
specialiștilor din domeniu, deoarece prin mobilitate se asigură acces spre noi cunoştinţe, se
îmbunătăţesc performanţele formabililor şi creşte automat capacitatea acestora de a se adapta mai
uşor la cerinţele actuale ale economiei şi de a se integra mai uşor pe piaţa muncii. Toţi elevii îşi mai
doresc astfel de experienţe în viitor, când vor fi studenţi sau persoane pe piaţa muncii pentru a-şi
lărgi atât orizontul ştiinţific, cât şi cel cultural şi lingvistic.
Proiectul va deschide o nouă perspectivă pentru profesionalizarea resurselor umane implicate în
domeniul educațional din Colegiul Tehnic ”Media”, educatori și educabili deopotrivă, în sensul
coeziunii dintre teorie și practică, dintre mediul de învățământ și cel economic, într-o lume a
globalizării, competitivității și performanței.
Impresii...
”Erasmus+ a fost pentru mine... wow! E greu să găsesc cuvinte care
să descrie o asemenea experiență. Erasmus+ m-a schimbat și şi-a
pus amprenta adânc atât din punct de vedere personal, cât și
profesional.”

”În ceea ce privește impactul programului la nivel
personal, am reușit să îmi lărgesc orizontul de
cunoaștere foarte mult. Am învățat să mă adaptez,
să tolerez, să descopăr că fiecare om este
minunat.”

”M-am dezvoltat foarte mult și pe plan profesional. Am intrat în
contact cu profesionişti în domeniu, am creat relații profesionale,
ba chiar mai mult, în cadrul mobilității Erasmus+ mi-am dat
seama ce îmi doresc să fiu în viață.”

”Datorită programului şi proiectului Erasmus+ în care
şcoala mea este implicată mă simt acum un absolvent de
liceu privilegiat deoarece am avut şansa să beneficiez de
o experienţa unică şi să trec de etapa „lipsă experiență”
din CV atunci când am să aplic pentru job-ul dorit.”
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”Mi-au dat şansa de a dobândi cunoştinţe practice despre domeniul
poligrafie și producție media şi de a învăța ce înseamnă deschiderea
către alte culturi, stiluri de viaţă precum şi o abordare realistă a
muncii.”

”Experienţa Erasmus+... o şedere în străinătate care îţi deschide inima şi mintea şi îţi oferă
posibilitatea să descoperi oameni şi locuri. Te ajută să-ţi croieşti drumul.”
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