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FLUX 3, LISABONA PORTUGALIA 
STAFF VET – Job shadowing  
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Este o instituţie de învăţământ de stat, 

acreditată, care oferă cursuri de formare 

profesională într-o paleta largă de 

domenii profesionale: electronică, 

robotică, automatizare şi control; energie 

din surse regenerabile; telecomunicații; 

rețele, tehnologii și sisteme de informare, 

multimedia. 

Participanți – 5 cadre didactice aria curriculară „Tehnologii” 

domeniul electric/energetic 

  
Organizația de primire 

CINEL - Centro de Formação 

Profissional da Industria Eletronica, 

Energia, Telecomunicações, e 

Tecnologias de Informação 

 



Partener intermediar 

CASA DE EDUCAÇAO a stabilit numeroase 

contacte cu şcoli, universităţi şi alte organizaţii 

din Europa implicate în VET la toate nivelurile 

pe care le-a sprijint în activitatea lor de 

gestionarea a proiectelor finanţate prin 

programele UE, având un rol important în 

găsirea companiilor /instituţiilor din Portugalia 

care să răspundă nevoilor acestora şi să 

accepte să primească şi formeze tineri, 

personal din domeniul educaţiei şi formării 

profesionale. 

Colț românesc la CASA ... 



O1. Îmbunătățirea competențelor 

personalului din EFP prin 

activități de job shadowing 

/observare în instituții de 

predare/formare din altă țară 

pentru folosirea noilor tehnologii 

și  și metodelor de predare 

actuale în pregătirea 

profesională a elevilor în vederea 

creșterii performanțelor și 

capacității de inserție pe piața 

muncii a acestora. 
 
O2. Dezvoltarea de legături la nivel 

internațional a CTERF în scopul 

dezvoltării cooperării între 

lumea muncii și formării 

profesionale. 

Obiectivele mobilității 

“PRIN ERASMUS+, 

COMPETENȚE PENTRU 

UN VIITOR MAI BUN!” a 

creat oportunitatea pentru 

derularea programului de 

mobilitate pentru STAFF 

VET– profesori, în scop 

educaţional, la Lisabona, 

respectiv fluxul 3 al 

proiectului 



Activități 

• timp de10zile, conform Wok Programme (WP) stabilit între cele 
două organizații, de trimitere și de primire 

 

A1 Activități de job shadowing pentru 
staff VET 80 ore 

                    

• Observare lecții 

• Masă rotundă - dezbateri 

• Workshop/Atelier de lucru 

• Vizite și excursii la obiective reprezentative pentru istoria și 
cultura poporului portughez 

 

A2 Vizite tehnice și culturale 

 



Vizitarea laboratoarelor CINEL 



Vizitarea laboratoarelor 



Observare/Asistare 

S-au urmărit 

metodele 

didactice 

folosite în 

cadrul orelor de 

formare 



• discutarea metodelor 

didactice       folosite 

 

• dezvoltarea unor planuri 

de lecție pe baza 

metodelor didactice 

folosite 

 

• identificaea aspectelor 

care pot fi aplicate la 

Colegiul Tehnic 

Energetic „Regele 

Ferdinand I” Timișoara 

Workshop 



Participare la experimente 

• know-how despre 

noutățile tehnologice în 

domeniul electric  



Vizită la Facultatea de științe – departamentul 

Energii regenerabile 



Vizită tehnică - EDP - Renovaveis - APREN 
(asociație pentru energii regenerabile) 



Programul cultural – CASA DE EDUCAÇAO  

São Jorge Castle Belem 

Parcul Eduard al VII lea 



Programul cultural – CASA DE EDUCAÇAO  

Teju 

Pantheon 



Programul cultural – CASA DE EDUCAÇAO  

Museo Nacional de Arte Antiga 



Boca do 
Inferno 

Programul cultural – CASA DE EDUCAÇAO  

Sintra  

Castel Pena 

Obidos 

Cabo Espichel 



Programul cultural – CASA DE EDUCAÇAO  

Fatima 

Batalha Monastery 



Impresii 

 „Participarea la ore de cultură tehnică la CINEL, mesele rotunde, 

atelierele de lucru, atmosfera caldă si primitoare, obiectivele turistice 

vizitate, toate au avut un impact pozitiv asupra mea din punct de vedere 

profesional dar și cultural. Aceasă experiență m-a încurajat să adopt o 

abordare mai reflexivă asupra modului în care predau, asupra metodelor de 

lucru folosite.” (prof. Titarela Daminescu).  

 „Vizitarea unei școli foarte bine dotate, care își permite activitatea 

practică și de laborator cu grupe mici de elevi este o experiență pozitivă. O 

astfel de școala este CINEL, locul unde două săptămâni am urmărit 

activitatea de predare a materiilor tehnice. Apoi, dincolo de frumusețea și 

măreția Lisabonei, am cunoscut cetățenii ei, calmi, calzi, binevoitori, istoria și 

cultura unei țări deosebite.” (prof. Mariana Farcaș) 

„Participarea la acest proiect, a însemnat pentru mine un plus de 

experiență profesională completată cu partea emoțională, materializată prin 

vizite ale diverselor obiective. Centrul de formare CINEL, oferă prin dotările 

și colaboratorii săi de excepție, condiții ideale pentru perfecționarea în 

folosirea tehnologiei de vârf și a metodelor moderne de predare. 

În urma asistențelor la ore și a discuțiilor cu profesorii centrului, am gândit noi 

oportunutăți și direcții de folosire a mijloacelor didactice, atât în ceea ce privesc 

aparatajele, soft-urile educaționale cât și a metodelor de predare-învățare.” (prof. 

Cristian Coste) 



Impresii 

 „Din punct de vedere al profesorului participant la acest proiect, 

pot spune ca a creat o punte de legătură între noi și partenerul nostru din 

Portugalia, CINEL, cu scopul de a creste cooperarea internațională prin 

dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare, și creeare de 

noi competențe ale tinerilor nostri elevi. 

 Ce mi-a placut în Portugalia ca turist?-viața relaxată și 

amabilitatea oamenilor, infrastructura localităților, clădiri vechi, monumente 

istorice, străzi în pantă si înguste, și peste toate tramvaie, tuc tucuri și taxiuri 

pline de turiști.” (prof. Luminița Filip).  

 „Participarea în programul ERASMUS este o experienţă pe care 

nici un profesor nu ar trebui să o rateze. Argumentele aparţin atât planului 

personal, cât şi profesional. Activitatea de formare la care am participat a 

fost deosebit de interesantă și complexă si a avut un impact deosebit  

asupra dezvoltării mele profesionale. 

      Eşti pus în situaţia de a comunica şi de a interacţiona cu 

oameni noi, diferiţi din punct de vedere cultural.  Am profitat  la maxim de 

oportunitatea pe care am avut-o de a descoperi o lume nouă. Am vizitat 

Lisabona și zonele învecinate și ne-am bucurat de peisaje deosebite. 

A fost o experiență minunată!” (prof. Georgetta Tripa) 


