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Mobilitate de succes în proiectul ”EXPERIENȚĂ PRACTICĂ ÎN IT - GARANȚIE
PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES” - 2018-1-RO01-KA102-048403, derulat de
Colegiul Național “Avram Iancu” Ștei

În anul școlar 2018-2019, Colegiul Național “Avram Iancu” Ștei derulează proiectul
“Experiență practică în IT - garanție pentru o carieră de succes”, finanțat prin Programul
Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET. Proiectul s-a dezvoltat în cadrul unui parteneriat în care
sunt implicate șase instituții din Barcelos, Portugalia (DIGITELOS Unipessoal Lda, INFCEL
LDA, Factor X Telecomunicações, Electrónica e Reparações, PAQ-Equipamentos de
escritório, Lda, Vendo de Tudo – organizații de primire și Associação Intercultural Amigos
da Mobilidade-organizația intermediară) și două din Paphos, Cipru (L. Lazarou CTCorganizația de primire și Organization for Promotion of European Issues-organizația
intermediară).
În perioada 11-22.02.2019 a avut loc primul flux de mobilitate în cadrul proiectului, la
care au participat 16 elevi din clasa a XI a A profil real, specializarea matematică informatică în Barcelos, Portugalia. Obiectivul principal al mobilității a fost oferirea de
sprijin elevilor de la specializarea matematică-informatică pentru dezvoltarea și recunoașterea
competențelor de utilizare a ultimelor tehnologii software și hardware, prin participarea la un
plasament de învățare în domeniul asamblării, întreținerii și depanării PC-ului în companii IT
pentru internship, atât pentru asigurarea succesului școlar imediat – obținerea atestatului de
competențe profesionale în informatică, cât și pentru a oferi perspective îmbunătățite de
carieră.
Profesorii însoțitori au fost Aurelia Manuela Coroiu (responsabil cu valorizarea și
transferul cunoștințelor) și Adela Bara (responsabil cu pregătirea profesională), iar
monitorizarea a fost asigurată de și prof. Emanuel Coroiu (responsabil cu monitorizarea).
Stagiul de formare profesională a durat 12 zile: 10 zile de activitate și două zile pentru
călătorie. În primele cinci zile elevii au participat la activități teoretice și practice de formare
profesională în depanare software și hardware, iar în următoarele cinci zile au lucrat în
companii care desfășoară activități de întreținere și reparare PC. Ultima zi de stagiu a fost
destinată evaluării finale a participanților.Plasamentul de învățare s-a derulat conform
acordului de formare pentru elevi. Companiile din Barcelos selectate de către organizația
intermediară pentru internship au fost: DIGITELOS Unipessoal Lda, INFCEL LDA, Factor
X Telecomunicações, Electrónica e Reparações, PAQ-Equipamentos de escritório, Lda,
Vendo de Tudo. Prin stagiul de formare profesionala, participanții si-au dezvoltat
cunoștințele referitoare la structura și funcționarea componentelor hardware și software ale
unui PC, proceduri și metode de întreținere și depanare a unui PC, abilitățile de a pune în
practică cunoștințele teoretice, competențele pentru utilizarea ultimelor tehnologii software și
hardware, pentru dezasamblarea și asamblarea unui PC, pentru instalări avansate de
programe, dispozitive periferice și componente de securitate, upgrade-uri la nivel hard.
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Plasamentul a fost monitorizat folosind instrumente de monitorizare completate de către
participant, de profesorii însoțitori și de către monitor. În ultima zi a stagiului, participanții
elevi au fost evaluați printr-o probă practică având următoarea temă: remedierea problemelor
software apărute și recuperarea de fișiere. Rezultatele învățării au fost certificate de catre
tutorii de plasament prin semnarea documentului de mobilitate Europass. Toți participanții la
stagiu au primit certificate de participare la mobilitate emis de companiile în care au derulat
plasamentul de învățare precum și de Asociația Mobility Friends. De asemenea, după prima
săptămână și în ultima zi de stagiu, toți participanții au completat chestionarul de apreciere a
calității plasamentului de învățare și a întregii experiențe de mobilitate. Din centralizarea
chestionarelor, din consultarea rapoartelor completate de către participanți și a instrumentelor
de monitorizare utilizate în proiect, a rezultat că toți participanții la mobilitatatea din
Portugalia au apreciat calitatea plasamentului de învățare, vizitele culturale și sprijinul oferit
de toți partenerii pentru asigurarea celor mai bune condiții de stagiu, de cazare, masă,
transport, transfer și vizite culturale.

Niculae Alina, responsabil cu diseminarea

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai
punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informaţiilor pe care le conţine.
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