
 Probele:  

 Limba engleză 

 Proba practică 

 Interviu 

 

   14 elevi  

   selectați 

 A1. Selecția participanților la fluxul 2, mo-

bilități stagiari VET; 

 A2. Selecția participanților la fluxul 3, mo-

bilitate Staff VET;  

 A3. Pregătirea participanților din fluxurile 

1 și 2, stagiari VET; 

 A4. Desfășurarea mobilității flux 1 pentru 

stagii de formare în Portugalia; 

 A5. Evaluare, transfer și recunoașterea re-

zultatelor învățării dobândite în mobilitate, 
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ACTIVITĂŢI 
ianuarie-aprilie 2017 

Selecția participanților 

la flux 2 

Selecția Staff VET 

 5 cadre didactice cu specializare în dome-

niul electric au fost selectate pentru partici-

pare la activități de job shadowing/

observare în Portugalia. 

Criterii de eligibilitate: 

Profesor de specialitate electric/ electrotehnică/ 

electroenergetică/  energetică, titular al CTERF; 

Cunoașterea limbii engleze, nivel minim A2. 

Criterii de selecție : 

Calitatea proiectului programului de mobilitate; 

Disponibilitatea de participare la activităţile proiec-

tului; 

Motivaţia de participare la activități de mobilitate; 

Prioritate pentru personalul care se deplasează 

pentru prima dată în străinătate. 



 Pregătirea participanților elevi s-a realizat în or-

ganizația de trimitere înainte de fiecare mobilitate 

și a cuprins: 

 Pregătire pedagogică —15 ore; 

 Pregătire lingvistică, curs de limba engleză, 

30 ore; 

 Pregătire culturală referitoare la țara gazdă 

Portugalia și orașul Lisabona, 5 ore; 

Toți elevii participanți au obținut Certificat 

lingvistic de limba engleză, de nivel minim A2. 

Pregătirea 

participanților  

Derularea mobilității 

elevi, flux 1 

 “PRIN ERASMUS+, COMPETENȚE 

PENTRU UN VIITOR MAI BUN!” 

a creat oportunitatea pentru mobilitate în 

scop educaţional în Lisabona, a unui grup 

de 14 elevi din clasa a XI-a  de la Colegiul 

Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I”, 

Timișoara, domeniul electric, specializarea 

Tehnician în instalații electrice, în perioada 

27.03.-14.04.2017. Cei 14 elevi participanți au 

fost însoțiți de doamnele profesor Titarela Da-

minescu și Mariana Farcaș .  

 

O1. Dezvoltarea competențelor și abilităților 

profesionale ale elevilor în domeniul electric 

specific energiilor regenerabile, într-un con-

text internațional, și recunoaşterea lor peste 

graniță pentru dezvoltare personală și șanse 

sporite de inserție profesională; 

 

O2. Dobândirea și îmbunătățirea abilităților 

personale și sociale, competențelor 

lingvistice și interculturale în vederea 

pregătirii elevilor pentru viață; 

OBIECTIVELE MOBILITĂȚII 



 

• Organizarea  locului de muncă 

• Identificarea componentelor 

electronice ale schemelor de circuit . 

Mărimi de intrare și ieșire. Exemple 

folosite în instalatiile fotovoltaice 

• Testarea  componentelor pentru 

verificarea funcţionării  

• Realizarea circuitelor electronice 

conform schemei date si a conexiunilor 

necesare in echipamente si instalatii. 

• Verifică corectitudinea realizării 

circuitului 

• Executarea  măsurătorilor de 

parametri specifici circuitelor necesare 

ACTIVITĂȚI PRACTICE 

REZULTATE 

14 elevi formați în străinătate au obținut: 

 Certificat de participare la 

plasamentul de formare  

 

 Document de Mobilitate Europass  

 Certificat lingvistic-limba engleză 

 Certificat lingvistic -limba  

portugheză  



ACTIVITĂȚI CULTURALE 

Portugalia este o situată în extrema 

sud-vestică a Europei, din 

Peninsula Iberică având graniţă cu 

Oceanul Atlantic în vest şi în sud, şi 

cu Spania în nord şi în est.  De 

asemenea include două grupuri de 

insule ale Atlanticului: Insulele 

Azore (Açores) şi Insulele Madeira.  

Lisabona este plasată pe costa de vest 

a ţării, la Oceanul Atlantic, unde râul 

Tejo se varsă în ocean. Inima oraşului 

este „Baixa” sau "Oraşul de Jos", 

zonă unde se află Castelul São Jorge 

şi Catedrala Santa Maria Maior. Cel 

mai vechi cartier al oraşului este 

Alfama, aproape de râul Tejo. Alte 

monumente importante: Turnul 

Belém, construcţie militară pentru 

supravegherea întrării în portul 

oraşului, Mănăstirea Jerónimos, 

construită din dorinţa regelui Manuel 

I, Castelo São Jorje (Castelul 

Sf.Gheorghe), pe colina cea mai înaltă 

a oraşului, Convento do Carmo.  

Lisabona încântă prin frumusețea 

monumentelor istorice, prin căldura 

oamenilor cât și prin liniștea pe care o 

oferă.   

Recunoașterea 

rezultatelor învățării 

 Evaluarea şi validarea competentelor dobândite 

de participant s-a făcut în ultima zi de stagiu 

când participanţii au susţinut o probă practică în 

faţa unei comisii formată din tutorele de stagiu 

și coordonatorul de practică din partea organi-

zației de primire CINEL. Proba de evaluare a 

pus în evidență cunoștințe, abilitățile și compe-

tențele dobândite de participanți.  

 Recunoașterea s-a făcut prin ECVET.  

Notele obținute conform sistemului de notare din Portugalia 

au fost transformate în sistemul de notare românesc pe baza 

grilei de echivalare conținută în Memorandumul de 

Înțelegere semnat între cele două instituții de formare VET. 

Stagiul din străinătate a fost echivalat cu stagiul de pregătire 

practică din curriculum national iar participanții au obținut 

punctele de credit specificat în standardul de pregătire profe-

sională al calificării. 



Impresii  

 Pentru mine acest proiect a fost o 

experiență unică deoarece am avut ocazia 

să vizitez o țară nouă, să văd lucruri noi, 

să învăț lucruri noi. În aceste 3 săptămâni 

am învățat multe despre circuite 

electronice și aplicabilitatea lor în energii 

regenerabile, am vizitat muzee, castele și 

obiective minunate de care am fost 

impresionat. (Alexandru Ardelean, XI) 

 În avion a fost o atmosferă plăcută. 

Orele de practică au decurs perfect, au 

fost interesante  și am învățat lucruri noi, 

utile în viața de zi cu zi. Programul cultur-

al mi-a plăcut mult, obiectivele vizitate au 

fost interesante și mi-am îmbogățit cultura 

generală. Mi-a plăcut mâncarea; mi-a 

plăcut când am mers la plajă și ne-am 

jucat cu valurile. Oceanarium a fost preferatul meu de-

oarece am putut urmări animalele maritime  de apro-

ape. Această experiență a fost extraordinară pentru 

mine și mi-aș dori să o pot repeta. (Niculina Boha, XI) 

  Orele de practică au fost 

foarte interesante si plăcute. 

Locurile vizitate au fost foarte 

frumoase. A fost o experiență unică 

ce nu poate fi uitată, care imi va 

marca viitorul. (Aida Cristea, XI) 

 A fost foarte grea 

despărțirea de familie. Dar 

Erasmus m-a schimbat și şi-a 

pus amprenta adânc atât din 

punct de vedere personal, cât 

și profesional. Mi-a plăcut foarte mult la centrul 

de instruire gazdă unde am făcut practică, unde 

am învățat lucruri noi. Mi-a plăcut tot ce am 

vizitat, dar cel mai mult la Fatima. Am obţinut 

Europassul, certificate şi recomandări, care mă 

vor ajuta cu siguranţă să-mi găsesc mai uşor 

drumul în viaţă. (Mădălina Csotya, XI). 

 Mobilitatea   ERASMUS+  a  fost  

cea  mai  frumoasă  parte din viața de 

elev de pana la acest  moment. Primul 

zbor cu avionul a fost o experientă 

extraordinară și o altă experiență pe 

care nu o voi uita vreodată a fost 

dresajul de delfini de la Gradina 

zoologică. Pe de altă parte am avut 

șansa de a exersa limba engleză, de a lucra în 

laboratoare moderne, dotate cu aparatură de ultimă 

generație necesară  desfăşurării  stagiului  de practică 

la standarde ridicate, un loc in  care  am  învăţat  

lucruri  minunate. Cred că unii dintre noi ne-am 

schimbat planurile de viitor după acest stagiu. (Marius 

Moldovan, XI). 

  Pentru mine această 

experiență a fost una excepțională. 

Am avut ocazia să călătoresc cu 

avionul, acesta fiind unul dintre 

cele mai minunate lucruri pe care 

le-am trăit. În decursul acestor 

săptămâni am vizitat diverse 

locuri, fiecare având farmecul său. 

Dar partea mea preferată a fost stagiul de 

practică unde totul a fost foarte bine organizat 

iar profesorii au fost excepționali. Recomand 

acest program oricarui elevi sau student din 

toată inima. (Lucian Mărginean, XI) 

 A fost o 

experiență minunată 

și mulțumesc celor 

care au contribuit la 

trimiterea mea și a 

colegilor mei în 

Portugalia.                   (Marius Iovu, XI ) 

 Zborul cu avionul a fost frumos. Mi-a fost puțin 

frică pentru că nu am mai fost niciodată 

cu avionul. La aterizare m-am speriat 

puțin, dar am ajuns cu bine. Vizitele făcute 

au fost interesante, locurile foarte 

frumoase. Cel mai mult mi-a plăcut la pla-

jă și la Fatima. La practică a fost in-

teresant, ne-am implicat toti, am fost un 

grup unit și ne-am înțeles bine. (Florina Gaje , XI) 

 Pe avion a fost interesant și 

o senzatie plăcută. Mi-au plăcut 

Grădinile Gulbenkian…sunt sen-

zaționale. La ocean a fost o expe-

riență de neuitat. Mi-a plăcut 

Lisabona, am vizitat clădiri isto-

rice, muzee.  Grădina zoologică a 

fost superbă, cu animale care nu 

sunt în România. Aș mai veni în Lisabona. La 

practică am învățat lucruri noi, circuite elec-

tronice din instalațiile solare, pe care le-am 

montat. (Sabin Pruteanu , XI) 



Impresii  

 Mi-a plăcut cu avionul pentru 

senzația pe care o simți, deasupra tu-

turor lucrurilor lăsate în urmă. În 

Lisabona mi-a plăcut tot ce am vizitat : 

muzee, castele, parcuri. Imediat cum am 

ajuns am resușit sa stabilim legături cu 

oamenii întâlniți, care ne înțelegeau, se 

comportau frumos cu noi, ca și când ne-

ar fi cunoscut de o viață. Comunicarea cu acești oa-

meni, legăturile stabilite sunt de neuitat și-mi vor 

lipsi. Profesorii de la practică, domnul Nuno Silva și 

domnul Vitor Colaco au fost extraordinari. Au predat 

pe înțelesul nostru, erau glumeți și ne-au învățat mul-

te lucruri noi. Chiar le mulțumesc pentru tot. (Raul 

Varga, XI) 

 E prima oară când plec în altă 

țară. Doream foarte mult să văd 

Portugalia și am avut oportunitatea 

să o vizitez timp de trei săptămâni 

alături de colegii mei. Călătoria cu 

avionul mi-a plăcut foarte mult, deși 

a fost pentru prima dată. Orele de 

practică au fost interesante, am avut 

ceva probleme cu limba engleză, dar profesorii au 

fost înțelegători. Mi-a plăcut tot ce am vizitat, dar cel 

mai mult mi-a plăcut la Oceanarium și la Fatima. A 

fost o experiență foarte frumoasă, mi-a plăcut mult, 

mă bucur că am avut posibilitatea să beneficiez de 

programul Erasmus. (Bianca Pantea, XI) 

 Stagiul de pregatire m-a 

ajutat foarte mult în mai multe 

privințe, am experimentat lu-

cruri pe care nu credeam că 

pot să le fac, am devenit mai încrezător în forțele 

proprii.  Călătoria cu avionul a fost o experiență 

nouă, cu emoții. La Centrul de formare  CINEL am 

învățat despre folosirea circuitelor electronice în 

instalațiile fotovoltaice și doresc să aplic ce am 

învățat, în gospodăria proprie.  Dintre obiectivele 

vizitate cele mai interesante au fost Stadionul Benfi-

ca, Oceanarium, dar m-a impresionat foarte mult și 

spectacolul cu dresajul delfinilor. (Cătălin 

Gherescu , XI ) 

 Acest stagiu de pregătire practică 

a fost foarte plăcut, am învățat lucruri 

noi de la profesori extraordinari. Din 

punctul meu de vedere locurile vizitate 

au fost foarte interesante, iar unul din-

tre aceste locuri a fost statuia lui Cristo  

Rei care mi-a inspirat pace în suflet. 

(Laurențiu Brînzac , XI) 

 Mi-a plăcut în avion, a fost 

primul meu zbor . Mi-a plăcut foarte 

mult orașul Lisabona, pe care l-am 

vizitat. Am văzut castele, muzee, am 

admirat peisaje, mi-a plăcut foarte 

mult la ocean. Mi-a plăcut gradina zoologica unde 

am vazut multe specii de animale. La practică am 

învațat despre circuitele electronice din instalațiile 

solare. Am montat  și demontat circuite, celule și 

panouri solare. As dori să lucrez în acest domeniu.

(David Pop , XI ) 
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