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COMPETENTE DE TOP IN MEDIA



Grupul tinta:

Elevii selectionati 
vor avea capacitatea ca, 

pe baza pregatirii 
generale, lingvistice, 

pedagogice si culturale, 
prin competentele 

dobandite ca urmare a 
participarii la 
mobilitate, sa 

valorizeze si sa 
implementeze 

cunostintele prin:

COMPETENTE DE TOP IN MEDIA



# realizarea de materiale 

publicistice tiparite, site, 

revista digitala,  ghid 

utilizand experienta 

dobandita prin plasament 

in Spania;

# promovarea rezultatelor 

mobilitatii: materiale 

publicistice tiparite, site, 

revista digitala, ghid;

# imbunatatirea capabilitatii 

de utilizare a tehnicilor IT 

in mass media.     



Obiectivele generale 
ale proiectului: 

OG1. Cresterea nivelului 
de competenta al 
elevilor pentru 
procesarea 
computerizata text si 
imagine, oportunitati de 
orientare in cariera 
pentru insertia mai  
activa pe piata muncii a 
absolventilor;  



OG2. Cresterea rolului decizional al 
echipei manageriale si al 
Consiliului profesoral in 
stabilirea ofertei educationale a 
scolii, adaptata la cerintele 
economice, sociale, la aspiratiile 
elevilor, la cerintele pietei 
muncii, imbunatatirea nivelului 
de competenta al 
profesorilor/formatorilor pentru 
utilizarea de tehnici pentru 
procesarea computerizata text si 
imagine, gestionarea 
programelor de formare 
profesionala initiala si continua 
in invatamantul 
tehnic/vocational.

Obiectivele generale 

ale proiectului: 



ObS1. Cresterea nivelului de 

pregatire profesionala pentru 30 de 

formabili VET din liceele 

consortiului din municipiul 

Bucuresti, prin dezvoltarea de 

cunostinte, abilitati si competente 

pentru procesarea computerizata 

text si imagine prin actiuni de 

educatie 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 insotitori, in Spania, 

la Cordoba si Granada; 



ObS2. Cresterea nivelului de 
competente pedagogice si 
actualizarea cunostintelor de 
specialitate, dezvoltare 
personala si sociala pentru 6 
cadre didactice VET din liceele 
consortiului si 1 formator al 
fundatiei, prin noi practici 
pedagogice pentru calitate 
superioara in formarea 
profesionala a elevilor pentru 
procesarea computerizata text si 
imagine, facilitarea insertiei pe 
piata muncii prin activitati 
desfasurate in Spania, la 
Cordoba si Granada, intr-o 
perioada de 14 zile - mobilitate;



ObS3. Cresterea calitativa a rolului 

educatiei non-formale prin 

promovarea unor metode noi de 

comunicare in mass media, 

cunostinte si abilitati dobandite prin 

dezvoltarea parteneriatului 

transnational romano – spaniol,

pentru facilitarea accesului elevilor si 

al profesorilor/formator din unitati de 

invatamant active in domeniul 

educatiei si formarii,  la informatii cu 

relevanta pentru stimularea spiritului 

antreprenorial, intr-o perioada de 14 

zile mobilitate in Spania, la Cordoba 

si Granada.



Consortiul  STARTEuropa format pentru realizarea 

proiectului "COMPETENTE DE TOP IN MEDIA” are 

in componenta o fundatie:

Educational centre - Vocational Training (secondary level) 

coordonator al consortiului din care fac parte si trei unitati 

de invatamant preuniversitar - School - Vocational Training 

( secondary school)

Colegiul Tehnic Media - profil 

Tehnici poligrafice si profil 

Productie media;  

Colegiul Tehnic de Arhitectura si 

Lucrari Publice I.N.Socolescu” -

profil Tehnici poligrafice;

Colegiul National "Grigore Moisil" 

din Bucuresti - prin profilul 

Filologie.



Consortiul  STARTEuropa

Scopul consortiului
STARTEuropa este
promovarea inovatiei in 
educatie, a unor metode
si tehnici moderne in 
educatia formala si non-
formala, un stil de 
invatare creatoare in 
randul elevilor, pentru
formare initiala in 
invatamantul
preuniversitar liceal, 
pentru performanta. 



FUNDATIA  MARCONI
FUNDATIA MARCONI PENTRU 

COMUNICARE, RELATII   PUBLICE 
SI EDUCATIE 

este o organizatie non-guvernamentala,  
infiintata in anul 1999, care dezvolta
activitati la nivel regional, national si
international. Conducerea este asigurata
de un Consiliu Director format din trei
persoane. 



PARTENERUL SPANIOL

EUROPROYECTOS 
ERASMUS PLUS 

– coordonator transnational –

este o companie de formare 
profesionala continua spaniola si o 
agentie de intermediere cu o 
experienta 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, 
orase situate  in regiunea istorica 
Andaluzia, in sudul Spaniei. 



EUROPROYECTOS 
ERASMUS PLUS 

implementeaza anual aproximativ 
100 de proiecte pentru mobilitati 
din toata Europa  si a fost prima 
agentie de intermediere din Spania 
certificata de catre European 
ISO9001 si ISO14001 in 
managementul proiectelor 
europene de mobilitate. 



EUROPROYECTOS 
ERASMUS PLUS

asigura recunoasterea
competentelor ca
urmare a realizarii
activitatilor in timpul
plasamentului prin
emiterea de certificate
de formare si practica, 
Europass Mobility.


