
BETTER FUTURE IN A BETTER WORLD
Proiect de mobilitate în domeniul formării profesionale

nr. 2016-1-RO01-KA102-023449 
Prezentarea mobilității din Fluxul 1



Date despre proiect

Tipul proiectului: Proiect de mobilitate

Număr de mobilități: 3 

Domeniul: formare profesională (VET)

Finanțare: Uniunea Europeană, prin programul 
Erasmus plus

Durata  de implementare: 13 luni, între 15 august 
2016 și 14 septembrie 2017



Prima mobilitate- Fluxul 1

 Țara de stagiu: 

Portugalia

 Perioada mobilității: 

13.02.2017-03.03.2017

 Participanți:

16 elevi de clasa a XI-a de la
Colegiul Tehnic “George Barițiu“
înscriși la calificările:

Tehnician electronist

Tehnician operator tehnică de
calcul

Tehnician de telecomunicații
Tehnician în automatizări



Au fost împreună timp de 3 săptămâni

Participanți Profesori însoțitori
 Bartoș Richard
 Ciuc Ancuța
 Danco Alexandru Ovidiu
 Gardoș Dan Andrei
 Macarie Ionuț Daniel
 Nagy Răzvan Lucian
 Petrean Eduard
 Pop Paul Răzvan
 Pop Rareș Vasile
 Porumb Cristian Mihai
 Roman Ciprian Adrian
 Rostaș Maria Alina
 Tulbure Alexandru Vasile Marcel
 Ungur Denisa Maria
 Verzele Adrian Florin
 Zete Viorel Răzvan

 Prof. Markovits Mihaela

 Prof . Muntean Ioan



Organizația de 
trimitere

Colegiul Tehnic 
“George Barițiu”

Baia Mare, România

Director: prof. Pop Vasile Grațian
Director adj.: prof. Popescu Simona



Organizația
de primire
Centro de Formação 
Profissional da 
Industria Eletronica, 
Energia, 
Telecomunicações, e 
Tecnologias de 
Informação (CINEL)

Lisabona, Portugalia

Tutori de stagiu: 
Ing. Nuno Silva și Ing.José Cabral
Coordonator  stagiu de pregătire pratică:
director adj. Dr. Ing. Raúl de Figueiredo Cordeiro de Magalhães 
Correia



Activități desfășurate pe perioada mobilității

 Stagiul de pregătire practică comasată aferent modulului Circuite
electronice, pentru care sunt prevăzute 90 de ore în curriculum-ul
calificărilor; activitățile practice s-au desfășurat în fiecare dimineață,
timp de 15 zile, câte 6 ore/zi, conform Acordului de învățare (LA) stabilit
între cele două organizații, de trimitere și de primire

 Pregătire lingvistică- 20 de ore de limbă portugheză, câte 2 ore/zi, în cele
10 zile lucrătoare din primele 2 săptămâni de mobilitate

 Pregătire culturală- vizite și excursii de weekend la obiective
reprezentative pentru istoria și cultura poporului portughez,
participarea la activitatea pedagogică, The House of Future, organizată
de Portuguese Foundation of Communications.



1. Stagiul de pregătire practică de la CINEL
Prezentarea organizației



Activități practice desfășurate

Temele parcurse în timpul
stagiului au fost pentru
participanți oportunități de
investigare și cercetare pentru
a dobândi competențele
tehnice specializate necesare
activării în domeniul pregătirii
de bază, Electronică și
automatizări.
Conținuturile au fost în
concordanță cu curriculum-ul
calificărilor pentru care se
pregătesc elevii, iar activitățile
desfășurate au urmărit
criteriile de performanță în
condițiile de aplicabilitate
descrise în Standardele de
pregatire profesională.



Metode activ-participative folosite în activitățile de 
învățare



Competențe tehnice dobândite

Identifică tipuri de 
circuite electronice

Evaluează performanțele
circuitelor electronice



Conectează circuite electronice în echipamente și instalații



Competență cheie dobândită: 
Crează și menține relații profesionale 

Au rezolvat probleme
Au lucrat în echipă



Au cooperat în rezolvarea sarcinilor de lucru



Tutorii de stagiu au îndrumat participanții, i-au evaluat și 
le-au oferit zilnic feed-back, la sfârșitul activităților 



Înmânarea Certificatelor de participare și a Certificatelor 
de mobilitate Europass în ultima zi a stagiului de 
pregătire practică- 03.03.2017



2. Pregătire lingvistică

20 de ore de limbă portugheză Prof. Zuzana Aurelia Ovšonková



Toți participanții au primit certificate lingvistice



3. Pregătire culturală

1. Stadionul Benfica
Cel mai mare stadion pentru categoria 
UEFA din Europa –în 2014 a găzduit 
finala Ligii campionilor



2. Belém-cel mai monumental cartier al Lisabonei



Am vizitat:

Mănăstirea Jeronimos Turnul de apărare



Am văzut:

Muzeul președintelui republicii 
Ceremonia de schimbare a   
gărzilor la palat



Fluviul Tajo

Monumentul descoperirilor Faleza



3. Almada
Sanctuarul Național 

Regele Hristos
Podul 25 Aprilie



4. Sintra





5. Cabo da Roca            și Boca do Inferno

 Cel mai vestic punct al 
Europei



6. Cascais



7. Sesimbra
PlajaFigueirinha

Cabo Espichel



Carnavalul din Sesimbra



8. Lisabona- Castelul San Jorge



9. Lisabona – Elevador de Santa Justa

Vedere de sus asupra orașului



10. Lisabona- Oceanarium



11. Lisabona- The House of Future

Activitate pedagogică



Aspecte legate de organizarea plasamentului
Cazare- la Residencial Lar 
do Areeiro din Lisabona

Masa- la Restaurantul 
Florida



Mulțumim gazdelor 
noastre!

La revedere Lisabona!



Câteva  impresii ale  participanților legate de 
mobilitate
 Dotarea pe care am întalnit-o în laboratoarele de la CINEL, dar și

metodele de lucru practicate aici au facut orele mai interesante și
mai dinamice. Un mare câștig pentru mine îl consider faptul că acum
vorbesc mult mai bine limba engleza și, în plus mă descurc destul de
bine în limba portugheză. (Porumb Cristian-XID)

 Prin proiectul Better Future in a Better World am avut oportunitatea
de a sta trei săptămâni în una dintre cele mai frumoase capitale
europene, Lisabona. Aici am facut practică într-un centru de formare
profesională din domeniul electronicii, CINEL, care este renumit
pentru calitatea formărilor pe care le realizează. Tutorii de stagiu ne-
au făcut să înțelegem funcționarea circuitelor electronice prin
simulare cu programul MultiSim, ne-au aratat cum putem realiza
diferite circuite și cum putem folosi aparatele de laborator pentru a
vizualiza diferite mărimi electrice. Astfel, consider că mi-am
dezvoltat competențele profesionale, ceea ce pentru mine sunt sigur
că va fi o oportunitate pentru obținerea unui loc de muncă
corespunzator calificării pentru care mă pregatesc, Tehnician în
automatizari.(Zete Viorel-XI E)



 Sunt fericit că am participat la acest proiect pentru că am putut vizita
o țară foarte frumoasă, cum e Portugalia ,în care am vizitat, în 
excursiile culturale multe obiective turistice , de care am fost foarte 
impresionat. (Roman Ciprian-XIC) 

 Pentru mine participarea la acest proiect a fost o experiență foarte
placută, pentru că am învățat să lucrez și să mă simt bine în echipă, 
atât dimineața la practica, cît si in timpul liber sau în excursiile pe
care le-am făcut în weekend. A fost o oportunitate faptul că mi-am 
exersat cunoștințele de lb engleză și acum mă descurc cât de cât și în 
limba portugheză. Tutorii de stagiu mi-au creat o impresie foarte
bună, pentru că ne-au explicat clar ce avem de făcut, ne-au îndrumat
pe fiecare în parte pe parcusul activităților și ne-au arătat cum 
putem folosi programul MultiSim pentru a simula funcționarea 
circuitelor electronice. (Danco Alexandru-XIB)



 Sunt foarte fericit că am participat la acest proiect, pentru că mi-am
îmbunătățit competențele profesionale din domeniul electronicii, în
urma efectuării stagiului de pregatire practică de la CINEL. Aici
activitățile practice s-au desfășurat altfel decât în România, am avut
la dispoziție aparatură de laborator și IT care ne-au permis să
înțelegem mai bine funcțioarea circuitelor electronice. Am stat timp
de 3 săptămâni într-un oraș foarte frumos cum este Lisabona și am
cunoscut oameni minunați. Sunt recunoscător programului
Erasmus+ care a finanțat proiectul, Colegiului Tehnic "George
Barițiu“ care ne-a organizat tot programul din Portugalia și celor doi
profesori însoțitori, dna Markovits Mihaela și domnul Muntean Ioan
care ne-au fost tot timpul alături, pentru a ne face șederea aici mai
plăcută. (Macarie Ionuț- XIA).


