
FORMAREA DE NOI COMPETENŢE PROFESIONALE ÎN MESERIA DE 
TEHNICIAN ELECTRONIST

Proiectul numărul LLP-LdV/IVT/2011/RO/050

La proiectul „Formarea de noi competenţe profesionale în meseria de tehnician electronist” din 
cadrul Programului Sectorial Leonardo da Vinci / Acţiunea Mobilitate, derulat prin  Asociaţia 
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din cadrul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului au participat 16 elevi din clasa a XII-a G 
de la Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare, profil tehnic, care se califică prin ruta progresivă 
în domeniul Electronică automatizări, pentru meseria de Tehnician electronist.  

    
Aceştia au fost selectaţi printr-un concurs desfăşurat în noiembrie 2011 care a constat în trei probe. 
Au fost testate cunoştinţele minime de limbă engleză prin proba scrisă  şi orală, abilităţile practice, 
precum  şi capacitatea de adaptare în diferite situaţii  şi de autogospodărire, în urma unui interviu.
A contat deasemeni  şi caracterizarea făcută de dirigintele clasei, d-l Sălăjan Iustin. Pentru cei 16 
participanţi  şcoala a organizat un program de pregătire lingvistică, pedagogică  şi culturală. 
Pregătirea lingvistică a constat in 40 de ore de limbă engleză desfăşurate la Centrul de limbi 
moderne Echo din Baia Mare în perioada 16.01.2012-27.04.2012. Activităţile de învăţare au fost 
atractive  şi variate, astfel încât elevii au progresat faţă de nivelul iniţial A1  şi în urma testului de la 
finalul cursului au obţinut din partea centrului un certificat de pregătire lingvistică, nivel B1. 
Pregatirea culturală a fost făcută în  ţară de d-na profesoară Mihaela Markovits  în perioada 
06.03.2012-15.05.2012. În cele 10 ore planificate elevii au fost  informaţi despre istoria, viaţa 
economică, culturală, artistică  şi socială a oraşului Leipzig  şi a landului Saxonia. Pregătirea 
culturală a fost extinsă în timpul plasamentului din Germania unde organizaţia Wisamar a organizat 
excursii de weekend în Berlin, Halle  şi Dresda, precum  şi o seară multiculturală.

Pentru pregătirea pedagogică au fost alocate 10 ore, care s-au desfăşurat în perioada 25.02.2012-
11.05.2012. D-na prof. Mihaela Markovits  i-a informat pe elevi despre programul  şi modul de 



desfaşurare a activităţilor din timpul plasamentului de formare, despre regulile de comportament  şi 
de protectia muncii pe care trebuie să le aibă în vedere în timpul practicii. De asemeni, a fost 
prezentat programul Leonardo da Vinci, proiectul cu obiective, scop, rezultate aşteptate, modul de 
evaluare, validare  şi certificare a competenţelor, contractul cu Agenţia Naţională, Acordul de 
formare  şi Contractul de plasament. La sfârşitul perioadei de pregătire fiecare participant la proiect 
a semnat Contractul de plasament în 3 exemplare  şi Acordul de formare în 5 exemplare.  

Proiectul a presupus asocierea în parteneriat a  şcolii noastre cu cel puţin o instituţie dintr-o  ţară 
participantă la programul sectorial LdV. În urma diseminării unor proiecte de mobilitate pe 
domeniul tehnic la nivel regional şi naţional în cadrul simpozioanelor,  şcoala  a selectat ca partener 
de primire centrul de formare profesională ZAW Leipzig. În funcţie de numărul de ore stabilit prin 
Planul de Invăţământ pentru modulul IX, „Circuite electronice”, a fost stabilită durata stagiului la 
21 zile ( 90 de ore de practică)  care s-au efectuat în perioada 04 iunie-24 iunie 2012. În acest fel s-a 
asigurat  integrarea mobilităţii în cadrul programului de formare a elevilor şi şcoala a posibilitate 
putut să recunoască stagiul transnaţional. Tematica parcursă este cuprinsă în curriculum la clasa a 
XII-a ruta progresivă, aprobat prin OMECI nr. 3423/18.03.2009. Ea a fost discutată cu partenerul de 
primire ZAW şi acceptată de acesta. 
 

Proiectul a fost implementat de o echipă cu următoarea componenţă:
- Ing. Prof. Mihaela Markovits- responsabil proiect;
- Ing. Prof. Tiberiu Mociran- responsabil cu formarea profesională;
- Anastasia Coza- responsabil financiar;
- Prof. Manuela Conea - responsabil cu  pregătirea lingvistică;
- Prof. Silvia Gurzun-responsabil cu valorizarea rezultatelor proiectului. 

D-na prof. Camelia Laura Bogdan, directorul Colegiului Tehnic Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare 
a asigurat buna desfăşurare a tuturor activităţilor legate de organizarea, monitorizarea  şi 
implementarea în bune condiţii a plasamentului de formare prin acest proiect înscris în programul 
Leonardo da Vinci acţiunea mobilitate. 

Scopul proiectului: 
Adaptarea participanţilor la noile cerinţe ale pieţei muncii din Comunitatea Europeană, dobândirea 
abilităţilor specifice, precum  şi o mai bună înţelegere a culturii economice  şi sociale ale  ţării 
gazdă a plasamentului de formare, în acest caz Germania.

Obiectivele proiectului:
- Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor practice  specifice  domeniului Electronică automatizări, 
calificarea Tehnician electronist, în vederea  facilitării tranziţiei de la scoală la viaţa activă;
- Iniţierea elevilor în tehnologia de proiectare a circuitelor electronice cu ajutorul calculatorului  
compatibilă pe piaţa europeană a muncii şi însuşirea limbajului de specialitate;
- Formarea abilităţilor cheie necesare în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă; 
- Imbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba engleză  şi a competenţelor interculturale prin 
contactul cu limba, obiceiurile şi cultura unei alte ţări din UE;
-. Dezvoltarea de noi parteneriate  pentru creşterea calităţii în formarea profesională prin punerea în 
aplicare a strategiilor de învăţare pe tot parcursul vieţii.
 
Competenţe dobândite:
- Identifică  tipuri de circuite electronice; 
- Evaluează performanţele circuitelor electronice;   



- Conectează circuite  electronice în echipamente şi instalaţii. 
 

Aptitudini formate:
- Dezvoltarea relaţiilor interpersonale prin dialog constructiv, cooperare şi lucru în echipă;
- Comunicarea într-o limbă straină. 
Mobilitatea din Germania a fost pregătită de organizaţia Wisamar care a asigurat legătura 
permanentă cu ZAW, a organizat pregătirea cuturală din  ţara gazdă  şi a asigurat tutoratul prin d-l 
Martin Glewe pe toată perioada plasamentului, oferind sprijin  şi îndrumare tuturor participanţilor.

Activităţile practice de la ZAW au respectat Acordul de formare semnat de toţi partenerii 
proiectului. Aici elevii au beneficiat de cele mai moderne dotări în echipamente  şi aparate specifice 
domeniului electronică  şi au fost îndrumaţi în efectuarea lucrărilor practice  şi de laborator de d-l 
ing. prof. Manfred Kurby, tutore ZAW. Toate activităţile desfăşurate au fost monitorizate de d-na 
ing. prof. Mihaela Markovits care a fost desemnată de  şcoală pentru a efectua vizita de 
monitorizare.

Participanţii au avut un program de  şase ore zilnic timp de trei săptămâni în care au identificat  şi 
verificat componente electronice pe care le-au plantat pe cablaje pentru a realiza diferite montaje: 
redresoare, filtre, stabilizatoare, oscilatoare, amplificatoare, circuite basculante, circuite logice  ş.a. 
Au folosit aparate de măsură  şi control (multimetre, osciloscoape) pentru a evalua parametrii 
specifici. La sfârşitul programului zilnic participanţii au completat fişele de lucru, au fost verificaţi 
de tutore  şi au fost interpretate rezultatele obţinute. Munca s-a desfăşurat permanent în echipe de 
câte doi elevi. Evaluarea competenţelor s-a făcut prin teste. Astfel elevii au dat un test iniţial, două 
teste intermediare  şi un test final la sfârşitul stagiului de pregătire practică comasată care a constat 
în realizarea unei surse de alimentare în curent continuu. Toţi elevii s-au descurcat, astfel încât au 
obţinut, ca recunoaştere a dobândirii competenţelor aferente modulului IX, certificatul Europass 
Mobility. Pe baza acestui document, la întoarcerea în  ţară, li s-a încheiat, cu note, media la acest 
modul.



Fiecare participant a mai primit un certificat de formare, de la ZAW, pentru formarea profesională 
în calificarea de tehnician electronist  şi un certificat de participare, de la Wisamar, ca recunoaştere 
a participării la toate activităţile desfăşurate în perioada mobilităţii. Activităţile practice au fost 
completate în timpul liber cu activităţi sportive, plimbări prin Leipzig pe la diferite obiective 
turistice reprezentative pentru oraş, precum  şi excursii de weekend la Berlin, Halle  şi Dresda care 
au fost organizate de Wisamar în cadrul pregătirii culturale din Germania. Tot Wisamar s-a ocupat 
de organizarea  şederii în Leipzig. Aici elevii au avut cele mai bune condiţii de cazare  şi masă la o 
pensiune situată foarte aproape de centrul comercial al oraşului. Deasemeni, fiecare participant a 
primit chiar din prima zi de mobilitate un abonament valabil pe toate mijloacele de transport în 
comun din Leipzig.

Rezultatele obţinute prin proiect:

Cei 16 participanţi au dobândit competenţe  şi abilităţi profesionale la standarde germane, specifice 
meseriei de tehnician electronist. Ei  şi-au dezvoltat capacitatea de adaptare, spiritul de lucru în 
echipă,  şi-au îmbunătăţit cunoştinţele de limbă engleză, astfel încât pot spera să obţină un loc de 
muncă în  ţară sau în străinătate care să corespundă calificării pentru care s-au pregătit.   

Această mobilitate a reprezentat pentru Colegiul Tehnic Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare o 
experienţă bazată pe excelenţă în educaţie şi multiculturalism  şi  pentru elevii participanţi  şansa de 
a descoperi o Europă multiculturală   şi un mediu socio-profesional performant.

Impresii ale elevilor participanţi:

În plan profesional mi-am îmbunătăţit competenţele profesionale specifice meseriei de tehnician 
electronist  şi acest lucru s-a materializat prin obţinerea certificatului Europass Mobility, care îmi dă 
şansa să obţin un loc de muncă bun în  ţară sau în afara ei. În plan personal, sunt mai bogat 
sufleteşte  şi în cunostinţele de cultură generală pentru că am cunoscut oameni minunati, prietenoşi  
şi ospitalieri  şi am aflat multe lucruri despre marile personalităţi ale muzicii universale care au trăit 
in aceste locuri. De asemeni, mi s-a dat posibilitatea de a sta trei săptămâni in Leipzig beneficiind 
de cele mai bune condiţii de cazare  şi masă, de excursii, vizite  şi plimbări pe care nu mi le puteam 
permite din resursele financiare proprii. 

Kerekeş Răzvan, clasa a XII-a G

Pentru mine a însemnat foarte mult acest proiect, în care am fost selectată ca singura fată printre cei 
15 colegi de-ai mei. Mi-am format un stil de lucru mai eficient sub  îndrumarea d-lui ing. Manfred 
Kurby,  iar acum sunt mai sigură pe mine în execuţia montajelor, pot folosi diverse aparate de 
măsură  şi control  şi am speranţa că îmi voi gasi un loc de muncă. Exerciţiile de comunicare în 
limba engleză pe care le-am făcut în cele 3 săptămâni petrecute în Germania m-au ajutat să mă 
descurc mai bine în această limbă, aşa că mă pot gandi chiar sa-mi caut un loc de muncă în 
strainătate care să corespundă calificării de tehnician electronist. Din punct de vedere personal am 
câştigat foarte mult pentru că am ieşit din România pentru prima dată în cei 19 ani pe care îi am  şi 
am văzut cum se traieşte în altă  ţară, cum sunt aici oamenii, ce religie au, care sunt tradiţiile  şi 
valorile lor culturale.  Mi-am făcut mulţi prieteni, băieţi  şi fete de vârsta mea pe care i-am întâlnit 
în Leipzig.

Vălean Valentina, clasa a XII-a G







 


