
  

    

 

  

  

 A1. Diseminare rezultate flux1; 

 A2. Desfășurarea mobilității flux 2 pentru 

stagii de formare în Portugalia;  

 A3. Evaluare, transfer și recunoașterea re-

zultatelor învățării dobândite în mobilitate, 

flux 2; 

 A4. Diseminare rezultate flux 2; 
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Diseminare rezultate flux 1 
Workshop  

 Elevii din clasa a XI a A, participanți la stagiul de 

practică în Portugalia, în cadrul proiectului „Prin 

Erasmus+, Competențe pentru un Viitor mai bun!”, 

au realizat experimente demonstrative din cadrul 

modului Circuite electronice pentru și împreună cu 

colegii neparticipanți din clasa lor si din clasele mai 

mici (X, IX). Au împărtășit impresii, păreri, sugestii 

despre mobilitatea la care au participat cu elevii din 

clasa a X a participanți flux 2. 

De asemenea au prezentat experimente si rezultatele 

obținute în mobilitate elevilor de clasa a VIII a de la 

Scoala Generală Pișchia. 

Diseminare rezultate flux 1 

în Consiliul Profesoral și Sedința cu părinții 

Evenimentul a fost mediatizat în ziarul Opinia 

Timișoarei: http://www.opiniatimisoarei.ro/elevi-de-la-

colegiul-tehnic-energetic-regele-ferdinand-i-din-timisoara-in

-stagiu-de-formare-profesionala-internationala-prin-erasmus

-competente-pentru-un-viitor-mai-bun/03/05/2017 



 În perioada 29.05-16.06.2017 s-a desfăşurat a 

două mobilitate a proiectului, prin care 14 elevi 

din clasa a X a, domeniul electric, au desfăşurat 

un stagiu de pregătire practică la CINEL, 

Lisabona, Portugalia cu tematică Exploatarea 

surselor de energie fotovoltaice, 90 ore.  

Conţinutul stagiului desfăşurat de elevi, este 

legat de domeniul de calificare electric, şi, în 

acelaşi timp de o nevoie regională, naţională şi 

internaţională de schimbare a modului în care 

sunt produse şi consumate energia şi resursele 

iar Portugalia este o ţară în care 40% din 

producţia de energie este reprezentată de energia 

verde.  

Derularea mobilității 

elevi, flux 2 

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  

 Recunoașterea rezultatelor s-a făcut prin ECVET.  

ACTIVITĂȚI PRACTICE 

• Măsurarea parametrilor unei celule 

fotoelectrice utilizând AMC potrivite 

• Recunoașterea  funcției fiecarui 

constituent în modulul solar fotovoltaic 

• Selectarea materialelor necesare 

• Montarea modulelor solare 

•  Studierea energiei generate de module 

solare fotovoltaice pentru o anumită instalație 

• Monitorizarea parametrilor specifici intr-o 

instalatie fotovoltaica  

• Calcularea eficienței energetice 

• Simularea funcţionarii echipamentelor 

utilizand software adecvate. 

REZULTATE 



ACTIVITĂȚI CULTURALE 

Vizitele și excursiile de weekend la 

obiective reprezentative pentru istoria 

și cultura poporului portughez, au 

permis elevilor să cunoască oameni, 

locuri, obiceiuri,  contribuind la 

îmbunătățirea abilităților personale și 

sociale, competențelor lingvistice și 

interculturale. 

Recunoașterea 

rezultatelor învățării 

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 sem-

nat între cele două instituții de formare VET. 

Stagiul din străinătate a fost echivalat cu stagiul de pregătire 

practică din curriculum national.  

Fatima 
Setubal 

Castelo de Sao Jorge  

Lisabona—Turnul Belem 

Lisabona — poarta de intrare în oraș 
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Nazare Guincho Beach 

Nr. 

crt 

Nota 

Portu-

galia 

Nota 

România 

Puncte de 

credit 

acumulate 

1 16 9 5 

2 16 9 5 

3 18 9 5 

4 17 9 5 

5 16 9 5 

6 17 9 5 

7 16 9 5 

8 14 8 5 

9 16 9 5 

10 14 8 5 

11 14 8 5 

12 16 9 5 

13 16 9 5 

14 16 9 5 



Impresii  

 Pentru mine totul a fost nou, fiecare experienţă 

trăită a fost importantă. Din primul moment, plecarea cu 

avionul pentru prima oară, întâlnirea cu un centru dotat 

atât de bine, cu tutorii. Mi-am dovedit că pot face faţă la 

toate provocările. Mă consider un învingător şi ştiu că 

am acum mai multe oportunităţi pentru un loc de muncă 

bun, în ţară sau în străinătate. În acest stagiu de 

practică am învăţat că dacă am cu adevărat un țel, îl pot 

atinge. (Andrei Aghiorghiesei , X) 

 În stagiul de practică desfăşurat la Cinel am 

învăţat multe lucruri noi despre producerea energiei 

electrice utilizând energia solară, ceea ce mă va ajută 

în viitor să mă angajez mai uşor într-un domeniu cu 

mare căutare pe piaţă muncii. Această experienţă unică 

m-a ajutat să mă cunosc mai bine, să cunosc diferiţi oa-

meni aparţinând diferitor culturi, să respect regulile 

impuse şi mi-a oferit o nouă perspectiva (David Cifor, 

X) 

  Încă de la plecarea din Timişoara am avut 

parte de o experienţă minunată: primul zbor cu 

avionul. A fost extraordinar să văd panorama 

oraşelor, munţilor, câmpiilor de la aşa o înălţime. 

Apoi atmosfera marilor aeroporturi : Munchen, 

Frankfurt, Lisabona. Mobilitatea de care am 

beneficiat m-a ajutat să îmi lărgesc orizonturile 

de cunoaştere, să mă adaptez la traiul într-o ţară 

străină, să învăţ lucruri noi legate de meseria pe 

care am ales-o. (Daniel Pușkaș, X) 

 Am participat la această mobilitate pentru că am 

văzut-o că pe o şansă de a-mi îmbunătăţi 

competenţele profesionale şi modul în care 

folosesc limba engleză. A fost şi o oportunitate de 

a-mi dezvoltă aptitudini personale precum 

adaptibilitatea şi sociabilitatea. O experienţă 

fără cuvinte, ce ne-a format atât în plan 

profesional cât şi personal. Am legat prietenii şi 

ne-am întors acasă cu multe amintiri minunate! 

(Andrei Romanescu, X). 

  Această experienţă Erasmus a influenţat mult 

dezvoltarea mea profesională şi personală. Doresc să 

aplic ce am învăţat despre dimensionarea şi montarea 

instalaţiilor fotovoltaice în propria gospodărie. 

(Roland Erdos, X). 

  Mi-a plăcut absolut tot! Mă ajută ce am 

învăţat despre instalaţiile fotovoltaice pentru 

că doresc să lucrez în acest domeniu. Fiind 

pentru prima dată plecat de acasă am învăţat 

să mă descurc mai bine în societate, să am 

grijă de aproapele meu, să respect regulile şi 

nu în ultimul rând mi-am îmbogăţit 

vocabularul la limba engleză. Le mulţumesc 

doamnelor noastre profesoare, care au făcut 

posibile toate aceste lucruri, care au fost 

alături de noi şi care ne-au ajutat să ne 

îndeplinim visurile. (Darius Selișcan, X) 

  Am fost plecat pentru prima oară o 

perioada atât de lungă de acasă, am fost prima 

oară într-o ţară străină, am fost prima oară 

într-un avion. Am înţeles mai bine valorile şi 

conceptele Uniunii Europene. Am acum alte 

aspiraţii, alte planuri şi am cunoştinţe legate 

de cetăţenie în UE, democraţie, egalitate. O 

ocazie unică, o experienţă de care îmi voi 

aminti cu drag toată viaţa! (Raul Tănase, X).   

 A fost o experienţă frumoasă şi o oportunitate de 

a-mi perfecţiona abilitatea de comunicare în limba eng-

leză, de a cunoaşte oameni cu mentalităţi diferite, de a 

lucra în echipa şi de a experimenta un alt mod de 

învăţare bazat mai mult pe practică, şi nu în ultimul 

rând de a vizită unul dintre cele mai frumoase oraşe ale 

lumii. (Flavius Florea, X)  

 A fost cea mai minunată și captivantă ex-

periență din viața mea, pe care cu siguranță nu 

o voi uita! (Florina Toroc, X) 

Am făcut multe lucruri la care nici nu mă gândeam că o 

să le fac vreodată: călătoria cu avionul, metroul, 

vaporul, am văzut oceanul. Mi-au plăcut foarte mult 

profesorii de practică, stilul de predare şi dotările din 

laboratoare. Am fost în permanentă asistaţi, ajutaţi, 

îndrumaţi : la practică de către tutori, în programul 

cultural am avut ghizi şi tot timpul am avut alături 

profesorii însoţitori. După Eramus nu mai eşti la fel, ţi 

se schimbă perspectiva la 180 de grade atât profesional 

dar mai ales în plan personal (Nicoleta Popa, X) .  



Impresii  

 O experienţă foarte frumoasă, în care am 

învăţat multe lucruri care cu siguranţă mă vor ajută 

în viitor în meseria pe care vreau să o practic. Mi-au 

plăcut enorm delfinii, mereu mi-am dorit să-i văd în 

realitate iar peisajul şi sunetul valurilor sunt nemai-

pomenite. Am observat că oamenii de aici au altă 

mentalitate, nu sunt stresaţi, sunt foarte politicoşi şi 

te ajută dacă le ceri ajutorul. Mi-am îmbunătăţit lim-

ba engleză şi am învăţat să lucrez în echipa, am 

învăţat multe lucruri noi. (Alexandra Udrea, X)  

 Datorită proiectului ERASMUS +, am locuit 

timp de 3 săptămâni în Portugalia, o ţară deosebit de 

frumoasă în care sigur o să revin. Am avut ocazia să 

observ un alt mod de trăi, tradiţii noi şi cel mai im-

portant, să acumulez cunostiinte şi să învăţ noi 

metode de lucru necesare pentru domeniul în care 

am ales să profesez. (Solomon Vidrașcu, X) 

 Mi-a placut tot! Am invatat o multime de lu-

cruri noi pe care nu le stiam, am venit in contact cu o 

altă societate și cultură în care trebuie să te 

adaptezi. (Ilie Voicu , X ) 

 Acest stagiu de pregătire practică în Portu-

galia a fost pentru mine o şansă de a vizită o ţară 

străină şi de a parcurge studii la un centru diferit 

faţă de şcoală noastră. Consider că şansele mele de 

a avea un loc de muncă bun au crescut prin partici-

parea la acest proiect. A fost o experienţă de 

nedescris, am întâlnit oameni minunaţi şi am de-

scoperit şi învăţat lucruri noi. (Răzvan Ungureanu, 

X) 



Diseminare rezultate flux 2 

Workshop  

Scopul activităţii este diseminarea cunoștințelor 

și abilităților dezvoltate de elevii participanți 

flux 2 în cadrul stagiului de practică desfășurat 

în Portugalia către elevii din scoală precum și 

popularizarea rezultatelor . 

Descrierea activităților 

Elevii din clasa a X a A, participanți la stagiu de 

practică în Portugalia, în cadrul proiectului „Prin 

Erasmus+, Competențe pentru un Viitor mai 

bun!”, au realizat experimente demonstrative din 

cadrul modului Exploatarea surselor de energie 

fotovoltaice pentru și împreună cu colegii 

neparticipanți din clasa lor si din alte clase (IX, 

X profesionala, XI liceu).  

Diseminare rezultate flux 2 

în Consiliul Profesoral  

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: Iulie 2017 

Evenimentul a fost mediatizat în ziarul Opinia Timișoarei 
http://www.opiniatimisoarei.ro/formare-profesionala-a-elevilor-

colegiului-tehnic-energetic-regele-ferdinand-i-timisoara-la-

standarde-europene-prin-proiect-erasmus/03/07/2017 


