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PARTENERIATE  NATIONALE SI INTERNATIONALE  
 

Colegiul Tehnic Maria Baiulescu Brasov doreste sa fie perceput ca o institutie de educatie si formare 

profesionala dinamica, deschisa, implicata atat in actiunile comunitatii locale cat si in actiuni de cooperare 

internationale.  

In acest sens profesorii si elevii din şcoală au durulat până în prezent 14 proiecte de cooperare europeană 

în domeniul educaţional şi al formării profesionale, din care 6 proiecte Leonardo da Vinci, 5 proiecte Comenius 

si 2 proiecte Minerva. Totodată, 20 de profesori au beneficiat de burse şi stagii de perfecţionare în unităţi de 

educaţie din Uniunea Europeana.  

o Obiectivele programelor comunitare şi 

rezultatele acestora au fost aplicate cu 

rezultate bune în procesul de predare-

învăţare:  

 implementarea de strategii noi de 

învăţare,  

 dezvoltarea creativităţii şi 

responsabilităţii elevilor 

 promovarea toleranţei, a integrări 

elevilor cu nevoi speciale, 

 dezvoltarea abilităţilor de utilizare a limbilor străine pentru profesori şi elevi 

 dezvoltarea abilităţilor de utilizare a echipamentelor moderne de tehnică de calcul. 

In anul 2007, Colegiul Tehnic Maria Baiulescu Braşov a obţinut certificatul de „ Şcoală Europeană” 

recunoscându-se astfel importanţa 

activităţilor instituţiei, personalului 

didactic, elevilor proiectate şi 

implementate prin proiectele de 

cooperare europeană.  
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Titlul proiectului :           

 

 
Cadrul proiectului (programul):   
 

Proiect Leonardo da Vinci – Pilot  
 
Responsabil proiect  :               Lavinia BUTNARIU  
 
Perioada de derulare a proiectului:            ianuarie 2000 – iulie 2001   
 
Institutii partenere in proiect: 
 
      Knowsley Community College, UK 
                Adebisa Irun, Spania 
      Tempo Praga, Cehia 
                Konig Willem I College s’Hertogenbosch, Olanda 
                Deadiz Atena , Grecia 
               Iridanos Zographou , Grecia       
               Ross Milano, Italia      
Scopul proiectului , obiective : 
Crearea unui instrument de evaluare a competentelor generale ale elevilor/adulţilor   
 
Participanti :    
Profesori :  Butnariu Lavinia, Carmen Ştefan, Maria Nichifor, Mihaela Vrabie      
Elevi:    220 din scoala noastră şi alte 3 şcoli gnerale din Braşov 
Parteneri locali :  Şcoala generală nr.21, nr.19, Agenţia pentru Ocuparea şi Formarea Forţei de 
Muncă       
 
Rezultate ale proiectului : 
Produse finale realizate în comun :  

 Teste de evaluare a competentelor cheie. 
 CD interactiv, afişe, pliante, Instrumente de evaluare a competenţelor de bază în 7 limbi 

specifice UE 
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Titlul proiectului :           

 

 
 
Cadrul proiectului (programul):   
 
Proiect Leonardo da Vinci – mobilitati elevi –Plasament in intreprinderi 
 
Responsabil proiect  :           Lavinia BUTNARIU  
 
Perioada de derulare a proiectului:         februarie – iunie 2001   
 
Institutii partenere in proiect: 
 
 Parteneri: Norvegia/Lorenskog Videregaende Skole                                                                                
Parteneri  locali: S.C. Comix S.A., S.C. Modarom S.A., S.C. Pantex S.Acarmen 
 
Scopul proiectului , obiective : 
 
Formarea, dezvoltarea competenţelor de lucru utilizând tehnologiile moderne din domeniul 
confecţiilor textile                                                                                                               
 
Participanti :    
Profesori participanti:  Butnariu Lavinia, Dorina Colţov, Carmen Ştefan, Valentina Batog, Laura 
Văcăreanu, Lăcrămioara Ciobâcă   
Elevi participanţi : 20 (Col Teh. M.Baiulescu),  2 eleve Norvegia 
 
 
Rezultate ale proiectului : 
 

 Plasamente ale tinerilor din Norvegia in intreprinderi din domeniul ind. textile 
reprezentative in Brasov  
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Titlul proiectului :           
 

 
 
Cadrul proiectului (programul):   

Proiect scolar Comenius 
 
Perioada de derulare a proiectului:       2001-2002 

  2002-2003 
 
Institutii partenere in proiect: 
Finlanda, Romania.  Ungaria . Italia ,Spania 
 
Scopul proiectului , obiective : 
Familiarizarea elevilor cu tehnicile de cautare a unui 
loc de munca in tara si pe piata europeana a muncii 

 
Participanti :   - profesori : Valentina Batog, Ariana 
Bucur, Adriana Samson 
  -elevi  70 elevi  (17-19ani) - 12 băieţi si 58 fete. 

 
  
Rezultate ale proiectului : 

 materiale : -Unitate de invatare la lb. Engleza 
-Cultura si traditii in Romania- un CD ROM  

-Pliant de prezentare al scolii 
-Brosura proiectului 

-Prezentare a scolii si a sistemului educational in Romania- (power point) 
-Pagina web a proiectului –  

lărgirea orizontului de cunoştinţe referitoare la istorie, geografie, religie, cultura, 
mentalitate, mod de viata, toate percepute ca o unitate in diversitate; 

 

formarea unei atitudini de respingere faţă de xenofobie, rasism, inegalitatea dintre sexe;  
consolidarea atitudinilor pentru toleranta;  
dobândirea abilitaţii de a munci in echipa;  
formarea de competente lingvistice in domeniul limbii engleze si de abilităţi in domeniul 
operării pe calculator; 

 

oportunitatea de a stabilii contacte directe cu elevi din tarile participante;  
achiziţionarea de practici de căutare a unui loc de munca, iniţierea elevilor in    modul de 
comportare la un interviu si modalităţi de căutare a unui loc de munca pe piaţa europeana 
prin internet 
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Titlul proiectului :           

 

 
 
Cadrul proiectului (programul):   

Proiect scolar Comenius 
 
Perioada de derulare a proiectului:               

2002-2005 
 
Institutii partenere in proiect:           

Polonia, Italia, Cipru, Germania, Grecia 
 
Institutia coordonatoare :                   Gimnaziul 24 Poznana Polonia 
 
Scopul proiectului , obiective : 

 cunoaşterea, prin schimburi reciproce de informaţii, a specificităţilor  ţărilor partenere. 
 familiarizarea cu stilul de muncă şi viaţă, ca urmare a vizitelor de lucru în ţările 

participante la proiect; 
colaborarea participanţilor la proiect şi în activităţi viitoare  
 

Participanti :   - profesori : Vrabie Mihaela, Nichifor Maria, Veres Florentina 
   -elevi :   80 de elevi (15-18 ani) 

 
Rezultate ale proiectului : 

- Ghid turistic despre Braşov;  
-CD-ROM ce conţine 12 pagini de calendar;  
-CD-ROM ce conţine materiale despre tradiţiile şi obiceiurile de toamnă, iarnă şi 
primăvară,; 

 

-Obiecte pentru decoraţiuni interioare;  
-Casetă video cu ritualul nunţii tradiţionale din Ţara Bârsei;  
-Album foto cu ritualul nunţii moderne;  
-Album pe suport magnetic cu picturi şi desene realizate de elevi pe o temă dată;  
Parada modei;  
Serbare scolara 

 
 

 
 

 
 



COLEGIUL TEHNIC MARIA BAIULESCU  BRASOV                                               Programe europene 
   
Titlul proiectului :           

 

 
 
 
Cadrul proiectului (programul):               

Proiect lingvistic Comenius 
 
Perioada de derulare a proiectului:          

Mai 2003 – mai 2004 
 
Institutii partenere in proiect: 
 

1. INSTITUTO PROFESSIONALE DI 
STATO PER L’INDUSTRIA E 
L’ARTIGIANATO „F. CORRIDONI”  ITALIA  

2. Grup Scolar de Industrie Usoara Brasov  ROMANIA 
 
Scopul proiectului , obiective : 
Tema : Conştientizarea elevilor de importanţa modului de a se alimenta sănătos cu produse 
naturale contribuind la dezvoltarea sustenabilă a mediului.  
Obiective :- să crească motivaţia şi capacitatea elevilor de a  comunica în  limbi străine  
                  - să înveţe sa se hrănească sănătos 
                  - să contribuie la dezvoltarea susţinută a mediului  
                  - să cunoască tradiţiile culturale ale partenerului 
 
Participanti :    
In mobilitati :  
Elevi participanti: Balan Raluca, Stefan Delia, Bejan Laura, Nica Andrei, Barna Liviu, Vancea 
Andrei, Paiuc Ricarda, Spaiuc Claudia, Bogolea Anca, Iagar Alexandru 
  Profesori participanti: Batog Valentina, Butnariu Lavinia, Popa Tatiana 
 
 
Rezultate ale proiectului :  
Produse finale realizate în comun  

 rapoarte bilingve de activităţi zilnice ; 
 fotografii, casete video, pliante, postere; 
 broşura proiectului + carte de bucate; 
 glosar bilingv de termeni de alimentaţie; 

 pagină WEB (colaborarea elevilor romani la realizarea paginii web – de care a fost 
răspunzător partenerul italian) www.ipsiacorridoni.com/brasov 
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Titlul proiectului :           

 

 
 
Cadrul proiectului (programul):   

Proiect Leonardo da Vinci – mobilitati  
 
Responsabil proiect  :              Prof.  Mihaela VRABIE 
 
Perioada de derulare a proiectului:      2001 -  2002 
 
Institutii partenere in proiect: 
 

1. World Tex SRL  ITALIA  
2. Grup Scolar de Industrie Usoara Brasov  ROMANIA 

 
Scopul proiectului , obiective : 
 
Tema : Promovarea instruirii profesionale, tinand cont de schimbările sociale si industriale, si 
intensificarea accesului tinerilor pe piaţa muncii  
 
Participanti :    
In mobilitati :  
Elevi participanti:  19 elevi (16-17 ani)  
 Profesori participanti:   Vrabie Mihaela  
 
Rezultate ale proiectului : 

 
Materiale publicitare pentru produsele realizate de World Tex şi Agripol din 
Italia 

 

Metodele de evaluare si de diseminare folosite:  
 

Lucrari practice  
Diseminare prin presa, seminarii,  
Expoziţii:  Targul liceelor  
Ziarului on-line Il giornalino di Matera,   
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Cadrul proiectului (programul):   

Proiect Leonardo da Vinci – mobilitati  
 

 
Responsabil proiect  :       Prof.  Mihaela VRABIE  
 
Perioada de derulare a proiectului: 28.04.2003 - 18.05.2003   
 
Institutii partenere in proiect: 
 

1. NASTROTEX S.R.L. Corropli Italia 
2. Grup Scolar de Industrie Usoara Brasov  
ROMANIA 

 
Scopul proiectului , obiective :  

- dobândirea de noi cunoştinţe în domeniu; 
- dobîndirea de noi abilităţi şi competenţe lingvistice şi în utilizarea TIC; 
- dezvoltarea creativităţii si iniţiativei; 
- dezvoltarea adaptabilităţii si flexibilităţii la locul de muncă; 
- dezvoltarea unei noi identitati – cea europeană. 

 
Tema :  

Promovarea instruirii profesionale, tinand cont de schimbările sociale si industriale, si 
intensificarea accesului tinerilor pe piaţa muncii; 
egalitatea intre sexe 

 
Participanti :    
In mobilitati :  
Elevi participanti:            7 elevi (16-17 ani)  

  Profesori participanti:  Vrabie Mihaela  
 

Rezultate ale proiectului : 
Produse finale realizate în comun  

-planuri de organizare formală şi 
informală 

 

-studii de organizarea sistemului  
informaţional  
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Cadrul proiectului (programul):   

Proiect Leonardo da Vinci – 
mobilitati  

 
Responsabil proiect  :     prof. Mihaela 
VRABIE  
 
Perioada de derulare a proiectului: 
23.05.2005 - 12.06.2005 
 
Institutii partenere in proiect: 
 

1. NASTROTEX S.R.L. Corropli 
Italia 
2. Colegiul Tehnic Maria Baiulescu Brasov  ROMANIA 

Scopul proiectului , obiective :  
• îmbunătăţirea abilităţilor profesionale, inclusiv a competenţelor tehnice şi de conducere, finalizate prin 
accesul la piaţa muncii, la calitate, la standarde europene; • îmbunătăţirea competenţelor lingvistice şi 
lărgirea orizontului de cunoştinţe prin integrarea într-un ambient intercultural;  
• ameliorare competenţelor în domeniul IT prin realizarea modelelor de ţesături cu ajutorul 
computerului;  
• consolidarea atitudinilor pentru toleranţă şi creşterea capacităţii de a lucra în grupuri mixte, de a 
întreprinde activităţi de colaborare în scopul de a oferi oportunităţi egale elevilor de ambele sexe;  
• dezvoltarea competenţelor sociale, de comunicare şi a spiritului civic printr-un contact direct cu 
realitatea europeană. 

 
Tema :  
• utilizarea noilor forme de învăţare şi predare în 
scopul ameliorării noilor competenţe de bază şi de a 
facilita auto-realizarea, cetăţenia activă şi inserţia 
socială şi profesională;  
• creşterea oportunităţilor de achiziţionare de noi 
cunoştinţe în domeniu, în vederea inserţiei rapide pe 
piaţa muncii;  
Participanti :    
In mobilitati :  
Elevi participanti: 7 elevi (17-18 ani)  

        
        Profesori participanti: Vrabie Mihaela  
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Cadrul proiectului (programul):   
Proiect Leonardo da Vinci – Pilot  

 
Responsabil proiect  :      prof. Simona Talaba  
Perioada de derulare a proiectului:        
 Oct. 2003 – oct 2005  
Institutii partenere in proiect: 

 IES Riberia do Louro  IES Ribeira 
do Louro, Spania-coordonator  

 Asesoramiento, Tecnología e Investigación, S.L. Spania  
 Fundación Secretariado General Gitano, Spania  
 Magnesinus – Empresa Promotora de Serviços do Ensino, Portugalia 
 ATHENA – Association for Education and Development,  Cehia  
 Grupul Şcolar Industrie Uşoară Braşov, Romania  
 Grup Şcolar Industrial “Victor Jinga” Săcele, Romania  
 Inspectoratul Şcolar Al Judetului – Braşov, Romania 

Scopul proiectului , obiective : 
 Formarea, dezvoltarea  competenţelor de comunicare, negociere a tinerilor şi adulţilor din 

comunitatea rromă, în vederea îmbunătăţirii comportamentului pe domeniul Marketing, Comerţ 
 Întocmirea unui program de instruire şi a unui material multimedia  ce va conţine un curs de 

formare pe domeniul marketing, comerţ - adaptat nevoilor de instruire ale comunităţilor de 
rromi si grupurilor de pesoane dezavantajate. 
Participanti :    
Profesori participanti:  Cisteianu Silviana, Hudita Anda, Pribeanu Ligia, Talaba Simona , Gruber 
Dana 
Rezultate ale proiectului : 
Produse finale realizate în comun  

 Studiu de identificare a nevoilor de formare pentru grupurile dezavantajate şi de rromi; 
 Curriculum de instruire in domeniul marketingului, comerţului corespunzător nevoilor 

identificate 
 Un CD  si un WEB –site cu materiale  interactive de invatare 
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Cadrul proiectului (programul):                Proiect MINERVA   
 
Responsabil proiect :          prof. Simona Talaba  
 
Perioada de derulare a proiectului:            
Sept  2003 – sept  2005  
 
Institutii partenere in proiect: 
 
Computer Technology Institute (CTI)-  Grecia  
University of Hull  -  UK 
University of Brasov – Romania  
PI Cyprus 
Göteborg University 

 
Scopul proiectului , obiective : 
 
Dezvoltarea unui joc educaţional, care să permită derularea în comun, on-line a diferitelor ore de 
curs de către două clase din zone/ţări diferite într-o clasă virtuală generată pe Internet. 
Principiul jocului se bazează pe analiza asemănărilor şi deosebirilor aplicată  în tematica 
educativă a orei de curs ce va permite introducerea unei puternice dimensiuni Europene în 
educaţia elevilor 
 
Participanti :    
Profesori :  Batog Valentina,  Butnariu Lavinia, Hudita Anda, Talaba Simona  
Elevi participanti in activitatea de derulare a jocului educational:  
                         42 elevi din clasele a IXa, aXa si aXIa. 
 
Rezultate ale proiectului : 
 

Achiziţionarea şi familiarizarea cu softul ce va permite derularea şi in afara 
proiectului a contactelor cu elevi din alte tări prin platforma de joc specifica. 

 

metode moderne, interactive de implementare a curriculum-ului  
abordare interdisciplinară a unor teme specifice curriculumului  
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Cadrul proiectului (programul):  Proiect scolar Comenius 
 

Perioada de derulare a proiectului:                
                      2005-2006 ,  2006-2007  
 
Institutii partenere in proiect:   Franţa, Italia,   
                          Lituania, Polonia 
 
Institutia coordonatoare : Colegiul Tehnic Maria 
Baiulescu Brasov 
 
Scopul proiectului , obiective : 
 

 Identificarea modificărilor apărute în 
viaţa oamenilor si  mediului 

 
Participanti :   - profesori : Vrabie Mihaela, Veres Florentina, Maria Nichifor 

   -elevi  120  elevi (15-18 ani) 
 

Actiuni desfasurate : 
1. întâlniri de proiect, cu participarea elevilor şi profesorilor, în scopul de a planifica, 

organiza şi monitoriza proiectul; 
2. întâlniri de lucru ale profesorilor participanţi la proiect; 
3. întâlniri de lucru comune profesori-elevi; 
4. activităţi didactice cu participarea profesorilor şi elevilor; 
5. realizarea de sondaje şi interviuri pentru un permanent feed-back; 
6. seminar multidisciplinar pentru diseminarea produselor finale; 
7. întâlniri în chat şi video-chat; 
8. realizarea schimbului informaţional prin mijloace moderne de comunicare (poştă, 

telefon, fax, internet: e-mail, chat, video-chat); 
9. întâlniri de evaluare a proiectului; 
10. diseminarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului. 

 
 
Rezultate ale proiectului : 

Albume, filme, prezentări PowerPoint,  
Interviuri,  
Ziare, revista de management si marketing a scolii  

 materiale de comparare  in timpul întâlnirilor  de lucru 
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Cadrul proiectului (programul):       Comenius 3 Network                
 
Perioada de derulare a proiectului:         2006-2009 
 
Institutii partenere in proiect: 
Germania, Italia, Spania, Suedia, UK, Finlanda, Danemarca, Portugalia, Grecia, Bulgaria, Belgia   
 
Institutia coordonatoare : University of Augsburg, Germany  
 
Scopul proiectului , obiective : 
 
Reteaua LTE lucreaza asupra urmatoarelor teme in ceea ce priveste invatarea limbilor straine: 
    * Strategii de invatare cu stres redus 
    * potentialul tablei interactive in invatare 
    * metode de predare inovative 
    * multimedia 
 
Participanti :   - profesori : Vrabie Mihaela, Veres Florentina 

   -elevi  20  elevi (15-18 ani) 
 

Actiuni desfasurate : 
Reteaua isi bazeaza  activitatea pe analiza urmatoarelor: 
    * Programele si directivele existente 
    * Comparatia intre metode universale de predare-invatare 
    * Analiza generala a statutului invatarii limbilor straine in statele membre UE 

 
 
Rezultate ale proiectului : 
 
Platforma, care sa faciliteze pe scara larga 
in Europa schimbul de experienta in ceea 
ce priveste metodologia si didactica 
inovativa in predarea si invatarea limbilor 
straine. 
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Cadrul proiectului (programul):       Parteneriat instituţional                
 
Perioada de derulare a proiectului:   

       2007 
 
Institutii partenere in proiect: 

• Organizaţiei Hilfswerk 
Austria 

• Universităţii din Krems 
(Austria) 

• Instituţii şcolare, instituţii 
de cultură europene 

• Instituţii şcolare din 
Nicaragua 

 
 
 
Scopul proiectului , obiective : 
 

 Identificarea aspectelor interculturale în existenţa cetăţilor fortificate din jurul 
Braşovului (Hărman, Sânpetru, Bod, Feldioara s.a)  

 Influenţa interculturalităţii şi a interetnicismului asupra existenţei omului modern. 
 
Participanti :   - profesori : Custură Ştefania, Leluţiu Cristina  

-  elevi: Bologa Ruxandra, Cherecheş Sergiu, Szanto Alexandra, Ghioca 
Alexandru, Moldovan Silviu 

 
 
Rezultate ale proiectului : 
 

Album foto (250 poze), film documentar – redactate şi prezentate în limbile engleză şi 
germană. 
 
 


