
Sub sloganul „Descoperă-ți talentul!, la 

Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I”, s-a 

organizat concursul pentru selecţia, funcţie de 

competenţe, a elevilor participanţi la stagii de 

practică în Portugalia, prin programul Erasmus+, 

proiect „Prin Erasmus+, Competenţe pentru un 

Viitor mai bun!”, nr. 2016-RO01-KA102-024343. 
 Participanţii au împărtăşit impresii, păreri, 

sugestii despre concurs. Pentru creşterea audienţei, aces-

tea au fost prezentate alături de fotografii şi filmări video 

din timpul evenimentului pe reţele de socializare şi site-

uri web. În plus, s-au schimbat opinii între candidaţi şi 

elevii din clasele mai mici pentru a-i motiva să participe 

la proiecte de mobilitate VET.  

Scopul evenimentului:  stimularea interesului 

pentru domeniul VET şi promovarea oportunităţilor 

oferite de programul Erasmus+. 

Obiective 

 Selectarea elevilor participanți, flux 1, la 

stagiul de practică în Portugalia. 

 Diseminarea impresiilor candidaților și 

stimularea elevilor de clasa a X a să se înscrie 

la concursul de selecție pentru flux 2. 

 Popularizarea programului Erasmus+  în liceu, 

pe social media si pagini web. 

 Promovarea evenimentului pe harta on-line 

compilată și partajată de Comisia europeană 

http://ec.europa.eu/social/VocationalSkills 

 

Grup țintă: Elevii de la Colegiul Tehnic 

Energetic „Regele Ferdinand I” din clasa a X a și a 

XI a, domeniul electric 

Beneficiari: toți elevii de la Colegiul Tehnic 

Energetic „Regele Ferdinand I” și din alte școli, 

părinți, profesori și toți cei interesați. 

Perioada: 5- 9 decembrie 2016 

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII 

SELECȚIE STAGIARI VET 

Flux 1  

Clasa a XI a 

5 decembrie 2016:  Proba de Limba engleză 

6 decembrie 2016:  Proba practică de specialitate 

7 decembrie 2016:  Proba de interviu motivațional 

8 decembrie 2016:  Afișare rezultate finale 

Seminar: Schimb de opinii între  candidați și elevii 

din clasele mai mici 

9 decembrie : Realizarea unui panou cu activitățile 

din timpul săptămânii. 

Flux 2 

Clasa a X a 

5 decembrie:   Workshop – Consiliere elevi                        

completare CV Europass 

5 -9 decembrie 2016 : Depunere dosare candidatură 
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Activitatea 1 

 5 decembrie 2016 

Erasmus în școala mea - Anunț la radioul școlii - 

Program activități în Săptămâna Europeană 

 

Interviuri cu candidati înscriși la probe selectie 

flux 1 

„Doresc să văd o altă țară, obiceiuri, ce dotări au și 

cu ce echipamente lucrează, doresc sa-mi 

perfecționez  pe langă cunoștințele practice și cele 

de limba engleză.” 

(Oana Tudor—clasa a XI a A) 

 

„Vreau să-mi îmbunătățesc abilitățile practice, să 

cunosc oameni din altă țară, altă cultură.” 

(Varga Raul—clasa a XI a A) 

 

Activitatea 2 

5 decembrie 2016 

Workshop  

Consiliere completare CV Europass și întocmire 

dosar  candidatură pentru stagiari VET, flux 2 

Descriere: 

 Instructiuni pentru completarea CV-Europass  

 Întocmire CV Europass de către elevi 

 Instrucțiuni întocmire Opis dosar și 

aranjament dosar conform Opis  

 

Activitatea s-a desfășurat în laboratorul de 

informatică, fiecare elev fiind repartizat la câte un 

calculator. 

Activitatea 3 

5  decembrie 2016 

 

Proba de Limba engleză din cadrul concursului de 

selecție stagiari VET - flux 1, clasa a XI a 



Activitatea 4 

5 - 9 decembrie 2016 

Depunere dosare de înscriere la concursul de 

selecție stagiari VET - flux 2, clasa a X a 
 

În săptămîna 5-9 decembrie, elevii din clasa a 

X a, domeniul electric, au depus dosarele de 

candidatură pentru participarea la concursul de 

selecție  

Activitatea 5 

 6 decembrie 

 
Proba practica de specialitate – din cadrul 

concursului de selecție stagiari VET - flux 1, clasa 

a XI a 

Activitatea 6 

7 decembrie 2016 

 
Proba interviu motivațional - stagiari VET  

 flux 1, clasa a XI a 

 

Proba interviului motivațional a fost ultima din 

etapa de selecție. Această probă a constat în 

justificarea deciziei de a participa la acest proiect, 

argumentarea disponibilității pentru activitățile 

proiectului precum și testarea cunoștințelor generale 

despre țara gazdă, Portugalia. 

„Îmi doresc să am noi experiențe, pentru că nu am 

fost niciodată în altă țară. Iau meditații la limba 

engleză pe cont propriu pentru a fi pregătită. Acest 

proiect îmi oferă posibilitatea de a-mi testa capaci-

tățile.” (Mădălina Csotya, clasa a XI-a) 

„Vreau să-mi deschid o afacere, pentru că nu îmi 

place să lucrez pentru alții. În urma participării la 

acest proiect cred că voi avea mai multă ambiție 

în a face ceea ce mi-am propus pe viitor!”   

(Florina Gaje, clasa a XI-a) 

„Îmi doresc să mă realizez profesional prin 

participarea la acest proiect!”   

(Moldovan Marius, clasa a XI-a) 



 

Activitatea 7 

8 decembrie 

Seminar: Schimb de opinii  
 

Elevii, participanţii la selecție, flux 1, au împărtăşit 

impresii, păreri, sugestii despre concursul de 

selecție. 

Scopul activităţii a fost diseminarea impresiilor 

candidaților și stimularea elevilor mai mici să se 

înscrie la concursul de selecție pentru flux 2, precum 

și popularizarea programului Erasmus+  în liceu, pe 

social media si pagini web. 

Marius: „A fost ușor, am măsurat tensiuni, curenți., 

rezistențe. Greu a fost pentru cei care nu au 

învățat.” 

Mădălina: „Îi sfătuiesc pe colegii din clasa a X a să 

participe la concurs pentru că fiecare are șansă de 

calificare. Dintre colegii mei au fost selectați unii 

care credeau că nu vor reuși si au fost respinși alții 

care erau siguri că se califică.” 

Activitatea 8 

9  decembrie 2016 
 

Realizare panou eveniment Săptămâna 

Europeană a Competențelor Profesionale 

Aici suntem noi 

Rezultate  

 14 elevi flux 1 calificați și 2 rezerve pentru participare la stagiu de practică în Portugalia 

 16 elevi – flux 2 care  au depus dosare de candidature pentru participare la selecție 

 150 elevi ai Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” informați cu privire la avantajele alegerii 

VET și a oportunităților oferite de mobilități prin programul Erasmus+ 

 elevi de la alte școli, părinți, profesori, comunitate informați de pe site-uri Web si rețele de socializare 

despre obiectivele evenimentului 

 Mediatizare 
 

 Seminar de diseminare în rândul elevilor  
 social-media, web-site 

Evenimentul a fost mediatizat în ziarul 

Opinia Timișoarei,  

http://www.opiniatimisoarei.ro/descopera-ti-

talentul-concurs-inedit-la-un-colegiu-din-

timisoara/08/12/2016  

http://www.opiniatimisoarei.ro/descopera-ti-talentul-concurs-inedit-la-un-colegiu-din-timisoara/08/12/2016
http://www.opiniatimisoarei.ro/descopera-ti-talentul-concurs-inedit-la-un-colegiu-din-timisoara/08/12/2016
http://www.opiniatimisoarei.ro/descopera-ti-talentul-concurs-inedit-la-un-colegiu-din-timisoara/08/12/2016


PRIN ERASMUS+, COMPETENȚE  PENTRU UN VIITOR MAI BUN!                  
NR. 2016-1-RO01-KA102-024343 

https://erasmusskillsforthefuture.wordpress.com/ 
Proiect co-fInanțat de comisia europeană prin programul Erasmus + 

 
Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” Timișoara 

Data publicării: Ianuarie 2017 

Evenimentul este marcat pe harta europeana : 

 Thank you letter from  the Director 

general of DGEMPL 

Colegiul Tehnic Energetic 

Regele Ferdinand I 

Elevii participanți la Concursul de selecție 

flux1 Portugalia 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261 


