
 Participanți: 5 profesori domeniul Electric, 

de la Colegiul Tehnic Energetic „Regele Fer-

dinad I” Timișoara 

Perioada de mobilitate: 18.09.2017 - 

29.09.2017 

Partener de primire: CINEL—Centro de 

Formação Profissional da Indústria Electróni-

ca, Energia, Telecomunicações e Tecnologias 

da Informação, Portugalia 

Partener intermediar:  

Casa da Educação, Portugalia 

 A1. Pregătirea participanților din fluxul 3, 

cadre didactice VET; 

 A2. Desfășurarea mobilității flux 3 pentru - 

job shadowing/observare în Portugalia; 

 A3. Diseminare rezultate flux 3; 
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Derularea mobilității 

staff VET, flux 3 

 O1. Îmbunătățirea competențelor personalu-

lui din EFP prin activităţi de job shadowing/

observare în instituţii de predare/formare din 

altă țară pentru folosirea noilor tehnologii 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 inter-

național a CTERF în scopul dezvoltării 

cooperarii între lumea muncii și a formării 

profesionale. 

Pregătirea 

participanților  

 Pregătirea participanților profesori s-a reali-

zat în organizația de trimitere înainte de mo-

bilitate și a cuprins: 

 Pregătire pedagogică —5 ore; 

 Pregătire lingvistică, curs de limba en- 

gleză, 20 ore; 

 Pregătire culturală referitoare la țara 

gazdă Portugalia și orașul Lisabona,  

         - 5 ore; 

OBIECTIVELE MOBILITĂȚII 



 Certificat de participare  

 Document de Mobilitate Europass  

Competențe în : 

 - Aplicarea metodelor centrate pe elev  

- Elaborarea unor situaţii de învăţare cu 

caracter aplicativ  

Abilități în : 

- aplicarea unor noi abordări în predare 

- comunicare în limba engleza și lucru în 

echipă  

Cunoștinte (know-how) despre noutățle 

tehnologice în domeniul electric  

Tematica activitații de job shadowing : 

 compararea ofertei de formare profesională 

tehnică în domeniul Electric/energetic din 

România şi Portugalia; 

 identificarea exemplelor de bună practică 

privind predarea disciplinelor specifice 

domeniului Electric/energetic: metode de 

predare activ–participative, predarea 

culturii de specialitate folosind tehnologia 

informaţiei şi comunicării; 

 aspecte inovative din domeniul de 

specializare al cadrelor didactice – noi 

tehnologii; 

 colectarea şi elaborarea unor materiale de 

instruire cu metode moderne de predare-

invatare; 

REZULTATE 

Observare lecții 

WORKSHOP 

EXPERIMENTE 

VIZITE TEHNICE 



Vizitele și excursiile de weekend la 

obiective reprezentative pentru istoria 

și cultura poporului portughez, au fost 

organizate de partenerul intermediar 

Casa da Educação. 

ACTIVITĂȚI CULTURALE Muzeul de artă antică 

Belem 

Sintra, Castel Pena 

Obidos 

Râul Tejo 

Diseminare rezultate flux 3 

Consiliul Profesoral  

Cerc pedagogic al cadrelor  

didactice cu specialitățile Elec-

trotehnică, Electromecanică, 

Electronică și automatizări 

Mediatizare în ziarul Opinia 

Timișoarei  

Metode de predare/

învățare a culturii de 

specialitate în practica 

internațională 



Impresii  

 „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) 

 „Participarea la ore de cultură 

tehnică la CINEL, mesele rotunde, atel-

ierele de lucru, atmosfera caldă si primi-

toare, 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). 

 „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) 

 „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) 
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