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În perioada septembrie 2018 - septembrie 2019, Colegiul Național ”Avram Iancu” Ștei a 

participat la Programul Erasmus + pentru formare profesională (VET). Beneficiarii acestui proiect 

sunt 32 de elevi din clasele a XI-a și a X-a de la profilul Real, specializarea Matematică-informatică.  

Formarea prin mobilitate şi plasament european înseamnă șansa de a compara sistemele de 

învățământ și de a se familiariza cu mediul IT european prin intermediul firmelor de specialitate. 

Proiectul este implementat de o echipă formată din cadre didactice și și-a propus următoarele obiective: 

O1.Dezvoltarea competențelor,cunoștințelor și abilităților practice în domeniul informatic prin 

exersarea cunoștințelor de programare vizuală în firme specializate din domeniul IT, în scopul 

accesibilizării accesului pe piața muncii, pentru un număr de 16 participanți; O2. Dezvoltarea 

competențelor de întreținere preventivă și depanare a echipamentelor de calcul,a mijloacelor de 

comunicații digitale și a produselor-program frecvent utilizate pentru păstrarea,transmiterea și 

prelucrarea informației,pentru un număr de 16 participanți; O3. Creşterea capacităţilor adaptative,de 

integrare şi adaptare la medii socio-culturale diferite precum și a celor antreprenoriale care pot 

determina în viitor inițierea propriei afaceri,a celor 32 participanți; O4. Consolidarea dimensiunii 

europene a instituției beneficiare prin  dezvoltarea de relații de colaborare școala-companie europeană 

și încheierea a cel puțin 2 acorduri de parteneriat. 

Stagiile de formare profesională desfășurate în străinătate sunt recunoscute şi validate prin 

certificatele Europass Mobility care contribuie la formare unor portofolii solide ale viitorilor 

absolvenţi, apreciate pe piaţa europeană a muncii. Liceenii implicați în proiect își dezvoltă abilităţile de 

comunicare în limba engleză, prin pregătire suplimentară cu personal calificat sau prin intermediul 

platformei europene on-line, OLS, prin care participanții au primit certificate de competență 

lingvistică.  

La nivelul instituției noastre, aceste plasamente înseamnă deschiderea unui drum către o 

colaborare cu firme europene din domeniul uneia dintre cele mai dezvoltate industrii de IT din Europa. 

Prezentul proiect dublează componenta teoretică a învăţării din ciclul liceal cu o componentă practică, 

răspunzând nevoii principale a viitorului absolvent de liceu teoretic de a beneficia de o pregătire de 

specialitate cât mai apropiată de mediul real, de piaţa muncii atât pentru asigurarea succesului școlar 

imediat – obținerea atestatului de competențe profesionale în informatică, cât și pentru a le oferi 

perspective îmbunătățite de carieră. 
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DESCRIEREA PROIECTULUI 2018-1-RO01-KA102-048403 

Mobilitate în domeniul formării profesionale 

 

PARTENERI:  

 

 Organizația beneficiară: Colegiul Național ”Avram Iancu” Ștei  

 Organizațiile de primire:  

 Portugalia, Barcelos: 

 PAQ-Equipamentos de escritório, Lda 

 DIGITELOS UNIPESSSOAL LDA 

 Infcel, Lda 

 Vendodetudo 

 FACTORX 

 Organizația intermediară: Associacao Intercultural Amigos Da Mobilidade 

 Organizația de primire:  

 Cipru, Paphos:  

 L. Lazarou CTC   

 Organizația intermediară: Organization for Promotion of European Issues 

 

Obiectivul general al proiectului:  

 

Dezvoltarea competenţelor profesionale definitorii specialității prin exersarea și dezvoltarea 

unor concepte de bază ale programării vizuale, identificarea tehnicilor de programare și aplicarea 

creativă a acestora în rezolvarea de probleme, întreținere și depanare a echipamentelor de calcul și 

adaptarea la alte programe pe care firmele din domeniu le utilizează având contact  cu cele mai noi 

cunoștințe din domeniu. 

 

 

Principalele activităţi derulate pentru implementarea proiectului:  

 

1. Elaborarea aplicaţiei proiectului, contactarea organizaţiilor de primire şi definirea 

parteneriatului prin semnarea Memorandumurilor de înţelegere, cu definirea clară a rolului 

fiecărei organizaţii;  

2. Pregătirea acordurilor şi a stagiilor;  

3. Numirea echipei de gestiune a proiectului;  

4. Campanie de informare locală şi regională, în legătură cu proiectul şi oportunităţile sale;  

5. Pregătirea contractului cu Agenţia Naţională şi semnarea acestuia;  

6. Selecţia participanților;  

7. Detalierea Acordurilor de formare, împreună cu organizaţiile de primire;  

8. Pregătirea participanţilor;  

9. Pregătirea călătoriei;  

10. Derularea stagiilor;  
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11. Validarea și recunoașterea de către organizaţia beneficiară a rezultatelor învăţării, după fiecare 

stagiu (evaluate şi validate, în conformitate cu procedurile pentru asigurarea calităţii și 

legislaţia românească, Ordinul 4931/august 2008);  

12. Conceperea raportului individual de stagiu al fiecărui participant;  

13. Realizarea raportului final;  

14. Diseminarea rezultatelor proiectului;  

15. Măsuri de asigurare a sustenabilităţii acestuia. 

 

Rezultate proiectului 

 

Pentru participanți - profesionale: 

 creşterea, îmbunătățirea, aprofundarea cunoștințelor, abilităților, compentențelor de specialitate 

ale participanţilor, cum ar fi: aplicarea tipurilor  de algoritmi fundamentali,prelucrare date în 

MATLAB, utilizarea de programe specializate, identificarea datelor care intervin într-o 

problemă şi aplicarea algoritmilor fundamentali de prelucrare  a acestora, implementarea 

algoritmilor într-un limbaj de programare,utilizarea limbajului de programare C++ (pentru 50% 

dintre participanți); identificarea componentelor hardware dintr-un sistem de calcul, asamblarea, 

întreținerea și depanarea calculatoarelor, instalare sisteme de operare, instalarea şi configurarea 

imprimantelor (50% dintre participanți); 

 32 elevi (100% din participanți) obțin experiență practică asupra activității de zi cu zi dintr-o 

firmă de IT, care le îmbogățește oportunitățile de carieră.  

 32 elevi (100% din participanţi) sunt stimulaţi să-şi îmbunătăţească performanţa şcolară prin 

organizarea practicii peste hotare. 

 

În plan personal: 

 respectarea unui program fix de lucru, a unor reguli clare, îndeplinirea unor sarcini de lucru în 

termenele şi condiţiile cerute, cooperarea cu ceilalţi colegi de la locul de stagiu, toate acestea 

vor contribui în mod evident la creşterea gradului de responsabilitate, a rigorii şi disciplinei 

individuale, a respectului pentru celălalt şi pentru sine-le propriu.  

 

Pentru instituția beneficiară: 

  internaţionalizarea strategiei de dezvoltare instituţională - PAS (Planul de Acţiune al Şcolii) 

prin consolidarea componenţei de dezvoltare europeană cu obiective clare şi ţinte concrete, prin 

îmbunătăţirea capacităţii de management educaţional la nivel de scoală;  

 creştea vizibilității în plan intern şi internaţional prin activităţile de diseminare ale proiectului; 

 începând cu anul şcolar 2019-2020 se realizează 100% Planul de şcolarizare prin creşterea 

atractivităţii ofertei educaţionale; 

 creşterea calității pregătirii practice prin utilizarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare in 

proiect (fişe de observaţie, fişe de evaluare, fişe de lucru zilnice, Acorduri de Formare, 

Certificate Europass); 
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  16 de viitori absolvenţi cu solide portofolii profesionale care vor avea şanse sporite de a fi 

admişi în instituţii de învăţământ superior cu pofil IT sau de a-şi spori şansele de ocupare pe 

piaţa forţei de muncă imediat după terminarea liceului şi un grup de 16 elevi care vor accede în 

ciclul superior al liceului. 

Produse finale:  

 proiectul "Calculator+"  

 1 vblog cu 20 de tutoriale demonstrative ce reprezintă un suport practic al noului opționalului de 

depanare 

   pagina Facebook a proiectului 

 32 de elevi obțin experiență practică asupra activității de zi cu zi dintr-o firmă de IT, care le 

îmbogățește oportunitățile de carieră 

 32 de Certificate Europass 

 16 licențe OLS privind exersarea limbii engleze, cu precădere a termenilor specifici domeniului 

IT 

 14 elevi dintre participanți primesc recomandări și propuneri de colaborare din partea firmelor 

de stagiu 

 32 de elevi sunt stimulaţi să-şi îmbunătăţească performanţa şcolară prin organizarea practicii 

peste hotare 

 

 

Beneficiari: 32 elevi de clasa a X-a și XI-a, filieră teoretică, profil real, specializarea 

matematică-informatică intensiv, elevi care la sfârșitul studiilor vor obţine calificarea de ajutor analist 

programator. Conform  acestei calificări, la sfârșitul studiilor elevii trebuie să dețină competenţe de 

operare pe calculator , competenţe de nivel mediu de programare, competențe de depanare software și 

hardware  care ar trebui să le faciliteze accesul pe piaţa muncii în domeniul IT sau continuarea studiilor 

pe un nivel superior de calificare. 

 

Cunoştinţele, abilităţile, competenţele ce vor fi dobândite de către participanţi şi care 

au fost incluse în Certificatul Europass Mobility sunt următoarele: 

 

Cunoştinţe vizate la clasa a X-a: 

 Prelucrarea datelor structurate; 

 Elaborarea și implementarea algoritmilor de rezolvare a problemelor; 

 Principiile și conceptele fundamentale ale programării structurate. 

Competențe vizate la clasa a X-a: 

 Identificarea datelor care intervin într-o problemă și aplicarea algoritmilor fundamentali de 

prelucrare a acestora; analizarea unei probleme în scopul identificării și clasificării datelor 

necesare; identificarea relațiilor dintre date și modalitățile adecvate de structurare a datelor; 

utilizarea funcţiilor specifice de prelucrare a datelor structurate; 
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 Elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor; identificarea tehnicilor de programare 

adecvate și aplicarea creativă a acestora; elaborarea strategiei de rezolvare; analizarea 

comparativă a eficienței diferitelor tehnici de programare și alegerea celei mai eficiente 

variante; 

 Implementarea algoritmilor într-un limbaj de programare; utilizarea instrumentelor de 

dezvoltare a unei aplicații; elaborarea și realizarea unei aplicații folosind limbajul C++; 

prezentarea unei aplicații; reguli elementare pentru crearea și susținerea unei prezentări 

publice. 

 

Abilități vizate la clasa a X-a: 

 Dezvoltarea unei aplicații în limbajul C++; 

 Prezentarea aplicațiilor realizate; 

 Munca în echipă și colaborarea în grup/echipă, prevenirea situaţiilor de conflict, respectarea 

opiniilor semenilor săi; 

 Comunicare într-o limbă de circulație internațională.  

 

Cunoștințe vizate la clasa a XI-a: 

 Identificarea componentelor hardware dintr-un sistem de calcul; 

 Dobândirea de cunoştinţe fundamentale din domeniile informatică şi tehnologii; 

 Cunoaşterea destinaţiei sistemelor de operare și utilizarea funcţiilor acestora; 

 Cunoaşterea şi clasificarea sistemelor de operare; 

 

Competențe vizate la clasa a XI-a: 

 Selectarea metodelor de control al semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice; 

 Depistarea defectelor semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice; 

 Efectuarea controlului semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice; 

 Realizarea mentenanţei hardware și software a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând 

programe adecvate, conform specificaţiilor; 

 Organizarea activităţii personale în condiţiile unor tehnologii aflate în permanentă schimbare; 

 Proiectarea propriilor activităţi, orientarea către rezultatul final, propunerea de soluţii de 

rezolvare a situaţiilor-problemă din diverse domenii; 

 Elaborarea unor strategii de modularizare şi abstractizare a prelucrării datelor.  

 

 

Abilități vizate la clasa a XI-a: 

 Dezvoltarea spiritului inventiv şi creativ; 

 Munca și colaborarea în grup/echipă, prevenirea situaţiilor de conflict, respectarea opiniilor 

semenilor săi; 

 Comunicare într-o limbă de circulație internațională. 
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Desfășurarea mobilităților 

 

FLUXUL 1 – 11 februarie -22 februarie 2019 - 16 elevi 

 

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 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 și 

Vendo de Tudo. Prin stagiul de formare profesională, participanții și-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. 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 de la sfârșitul primei săptămâni la Braga și Port, sprijinul oferit de toți partenerii pentru 

asigurarea celor mai bune condiții de stagiu, de cazare, masă, transport, transfer și programul cultural. 
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Fluxul II - 25 martie - 12 aprilie 2019 – 16 elevi 

 

 În perioada 25.03-12.04.2019 a avut loc al doilea flux de mobilitate în cadrul proiectului, 

la care au participat 16 elevi din clasa a X-a A, profil real, specializarea matematică - informatică în 

Paphos, Cipru. Obiectivul principal al mobilității a fost dezvoltarea competențelor, cunoștințelor și 

abilităților practice în domeniul informatic prin exersarea cunoștințelor de programare vizuală în firme 

specializate din domeniul IT, în scopul asigurării succesului școlar imediat – obținerea atestatului de 

competențe profesionale în informatică, dar și accesibilizării accesului pe piața muncii. Profesorii 

însoțitori au fost Man Anamaria și Andru Luminița, iar monitorizarea a fost asigurată de prof. Andru 

Cristian, responsabil de proiect. Stagiul de formare profesională a durat 16 zile, plus 2 zile pentru 

călătorie. Compania selectată de către organizația intermediară, Organization for Promotion of 

European Issues (OPEI), a fost o firmă locală din domeniul IT, L. Lazarou CTC, care garantează 

servicii de sprijin pentru tehnologia informației, prin tehnologii inovatoare și soluții utile pentru a ajuta 

progresul informațional- tehnologic actual oferind o mare varietate de soluții, de la utilizatorii de acasă 

la companii și industrii, incluzând servicii de printare. Programul de lucru constând în activități 

practice, a respectat întocmai Acordul de Învățare încheiat între colegiu și organizația de primire 

cipriotă, L. Lazarou CTC,  și anume, în prima săptămână, Algoritmi, în a doua săptămână, Tehnici de 

implementare a algoritmilor, iar în a treia săptămână, Arbori. Prin stagiul de formare profesională, 

participanții și-au dezvoltat următoarele abilități și competențe profesionale: implementarea 

algoritmilor reprezentaţi în pseudocod în limbaj de programare; utilizarea unui mediu de programare 

(pentru limbajul Pascal sau pentru limbajul C/C++); identificarea necesităţii structurării datelor în 

tablouri; prelucrarea datelor structurate în tablouri; utilizarea fişierelor text pentru introducerea datelor 

şi extragerea rezultatelor; prelucrarea datelor structurate în tablouri; elaborarea unui algoritm de 

rezolvare a unor probleme din aria curriculară a specializării; alegerea unui algoritm eficient de 

rezolvare a unei problem; identificarea aplicaţiilor informaticii în viaţa social; elaborarea şi 

implementarea unor algoritmi de rezolvare a unor probleme cotidiene. Ultima zi de stagiu a fost 

destinată evaluării finale a participanților printr-o probă practică având următoarea temă: aplicarea unui 

algoritm de interclasare pentru prelucrarea de texte. Rezultatele învățării au fost certificate de către 

tutorii de plasament prin semnarea documentului de mobilitate Europass. Toți participanții la stagiu au 

primit certificate de participare la mobilitate emis de compania în care au derulat plasamentul de 

învățare, precum și de la organizația intermediară. 

Pe parcursul plasamentului, aceștia au beneficiat și de formare culturală, și anume vizite și 

excursii organizate de OPEI la cele mai importante obiective turistice din regiune: Stâncile Afroditei, 

situl arheologic Kourion, portul și centrul vechi din Limassol, situl arheologic Kato Paphos aflat pe 

Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, Băile Afroditei, Mănăstirea Sf. Neophytos, muzeul etnografic 

din Steni, Mormintele Regilor din Paphos. 

 Plasamentul a fost monitorizat folosind instrumente de monitorizare completate de către 

participant, de profesorii însoțitori și de către monitor. După prima și a două săptămână, dar 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 
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rapoartelor completate de către participanți și a instrumentelor de monitorizare utilizate în proiect, a 

rezultat că toți participanții la mobilitatatea din Cipru au apreciat calitatea plasamentului de învățare, 

vizitele culturale și sprijinul oferit de toți partenerii pentru asigurarea celor mai bune condiții. 
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 Metode, instrumente, responsabilităţi, frecvenţă de evaluare 

 

Evaluarea formativă s-a realizat prin completarea fișelor de evaluare, a fișelor de observare și prin 

completarea jurnalului de practică (activitate zilnică). La finalul fiecărei săptămâni, s-au completat 

fișele de autoevaluare, iar profesorii care au însoțit grupul de elevi în stagiu au completat fișa de 

observație a activității desfășurate de către fiecare participant în plasamentul de formare profesională, 

insistând asupra achizițiilor: la nivel comportamental (responsabilitate, consideraţie faţă de alţii, 

leadership, încredere în forţele proprii, relaţiile cu adulţii şi colegii, toleranţa faţă de alţii, etc.), 

calităților academice (creativitate, competenţe lingvistice, competenţele şi abilităţile profesionale, 

disciplina în muncă, cunoştințele acumulate, spiritul de cooperare, gândirea critică, disciplina), 

modului în care s-a completat portofoliul personal cu produsele realizate în cele trei săptămâni ale 

stagiului de formare. Potrivit activității desfășurate în fiecare săptămână, practicanții au primit 

calificative. Fișa de evaluare a stagiului de formare, fișa de observație a activității derulate de către 

fiecare participant în perioada stagiului sunt anexe în portofoliul proiectului de formare profesională. 

De asemenea, la finalul fiecărui stagiului, participanții la acest proiect au fost invitați la sediul celor 

două organizații intermediare și, într-un cadru festiv, organizatorii le-au înmânat atestatul de stagiu. 

Fiecare elev și-a exprimat opinia legată de activitățile desfășurate, privind modul în care a  fost 

organizat stagiul de practică, dar și impactul proiectului asupra personalității sale. Atestatele de 

certificare a competenţelor menționate anterior vor fi folosite pentru emiterea documentului Europass 

Mobility. Din partea instituţiei de trimitere a existat o monitorizare permanentă efectuată de către 

coordonatorul de proiect (care s-a achitat temeinic de responsabilităţile avute). Documentele care atestă 

recunoaşterea mobilităţii vor contribui la dezvoltarea profesională a participanţilor, prin certificarea 

competenţelor obţinute în urma activităţilor desfăşurate. Au fost eliberate certificate de participare la 

mobilitate. De asemenea, prin realizarea documentelor de mobilitate Europass, reies competenţele 

dobândite în perioada stagiului. 

 

Activităţi de diseminare 

 

Rezultatele au fost diseminate de către beneficiar în comisii metodice, consilii profesorale, 

activităţi ale Inspectoratului Școlar Județean Bihor, prin mass-media, etc. Un obiectiv important al 

strategiei de diseminare a proiectului desfășurat în școala noastră este ca această activitate să se facă 

permanent. Strategia de diseminare a fost construită pe baza următoarelor criterii: activitatea, 

obiectivele urmărite prin activitatea menţionată, mijloace utilizate, grup ţintă. Diseminarea s-a derulat, 

așadar, în cadrul Consiliului profesoral din şcoala noastră, la sesiunile de diseminare organizate în 

cadrul I.S.J. Bihor, prin prezentări ale proiectului de către participanţii la mobilitate în cadrul ariilor 

curriculare din şcoala noastră, la consfătuirile județene ale profesorilor, în cadrul cercurilor 

pedagogice. Proiectul a fost diseminat și la întrunirile cu directorii din cadrul I.S.J. Bihor, la nivelul 

colectivelor de elevi, în şedinţele cu părinţii, pe site-ul liceului nostru, pe profilul de Facebook al 
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proiectului, prin intermediul broșurii proiectului, prin pliante și afișe, în paginile revistei școlii noastre, 

Phoenix. 

La finalul proiectului a avut loc o activitate demonstrativă în cadrul conferinței de încheiere a 

proiectului. Aceasta s-a desfășurat sub forma unui work-shop la care au fost prezenți cei 16 elevi din 

clasa a X-a A și cei 16 elevi din clasa a XI-a A, specializarea matematică-informatică, care au 

participat la stagiile de formare profesională din Portugalia și Cipru, precum și profesorii implicați în 

proiect. De asemenea au mai participat și colegii din clasa a IX-a A, specializarea matematică-

informatică, dar și părinți, precum și reprezentanți ai unor firme locale din domeniul IT. Fiecare flux de 

mobilitate și-a prezentat mobilitatea și experiența de formare profesională și personală prin intermediul 

unui video realizat chiar de ei:  video pentru pentru clasa a X-a A (Cipru) a fost făcut de Emanuel 

Rusu, iar cel pentru clasa a XI-a A (Portugalia) de către Octavian Preda și Adriana Chira. Au fost 

prezentate cele mai importante produse finale ale proiectului realizate de către elevii participanți, astfel 

pentru clasa a X-a A un mini-calculator numit Calculator++, prezentat de eleva Ioana Țig, în timp ce 

pentru clasa a XI-a A un tutorial de depanare software și hardware care va constitui un auxiliar didactic 

pentru opționalul „Depanare hardware și software”, tutorialul fiind conceput de elevii Alex Anton, 

Manuel Ioana Bota, Denis Moț și Robert Clintoc. Ambele materiale au fost coordonate de profesoara 

de informatică Adela Bara. La finalul întâlnirii, s-a creat un dialog între participanți și s-au aplicat 

chestionare atât elevilor, cât și părinților prezenți. 
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Exploatarea rezultatelor proiectului 

 

În urma mobilităţii, grupul de participanţi şi-a îmbunătăţit competenţele profesionale, lingvistice, 

sociale, interculturale, adaptabilitate. Prin acest proiect, participanţii au avut oportunitatea de 

îmbunătăţire a calităţii muncii şi competitivităţii, conştientizând autoexaminarea şi autoevaluarea 

realistă. A fost întărit spiritul de responsabilitate privind asigurarea calităţii muncii. Această mobilitate 

a constituit o investiţie în dezvoltarea de cunoştinţe şi competenţe noi.  

În perioada stagiului, participanţii au avut oportunitatea de a învăţa cum să lucreze şi să se 

integreze într-o cultură diferită, îmbunătățindu-și abilităţile de comunicare într-o limbă străină. În 

acelaşi timp, proiectul a permis participanţilor descoperirea de noi motivaţii pentru a-şi continua 

formarea profesională.  

Ca un rezultat concret al experienței de formare atât portugheze, cât și cipriote, 6 dintre elevii 

participanți, Ștefana Becheanu, Laura Sin, Alex Rugină, Alex Anghelescu, Emanuel Rusu (toți din a 

X-a A) și Octavian Preda (a XI-a A) fac parte din Clubul de robotică al colegiului. De asemenea,  

aceștia au făcut parte din echipa „Fast Forward Future Team” a Colegiului Național „Avram Iancu” 

Ștei care a participat, pentru al doilea an consecutiv, la programul First Tech Challenge Romania. 

BRD FIRST Tech Challenge este cel mai mare concurs de robotică din România, în care 90 de echipe 

formate din peste 1.200 de elevi concurează cu roboți concepuți și construiți de la zero. Miza 

concursului este una importantă, cele 4 echipe câștigătoare reprezintă România la Campionatul 

Mondial de Robotică din Detroit, SUA. Asociația care a adus și a implementat această competiție din 

Statele Unite este „Nație prin Educație”. Cei șase au reprezentat școala la ambele faze ale competiției,  

regională la care au reușit performanța clasării pe locul trei la Cluj-Napoca,  fapt ce le-a conferit 

dreptul de a participa la faza finală pe țară de la București unde au avut o și mai mare reușită prin 

câștigarea premiul trei la secțiunea „Nație prin Educație Award”. Un alt impact al proiectului se 

reflectă prin crearea site-ului școlii de către unul dintre participanții de la mobilitatea cipriotă, elevul 

Anton Alex-Anders (a XI-a A).   

La nivelul instituţiei, impactul proiectului se reflectă în calitatea sporită a actului educațional, fapt 

ce determină creşterea şanselor viitorilor absolvenţi ai şcolii noastre pentru inserţia socială rapidă şi 

integrarea lor pe piaţa europeană a muncii; în îmbunătăţirea ofertei educaţionale a şcolii, atât calitativ, 

ca formă de prezentare, cât şi cantitativ, fapt ce determină sporirea prestigiului instituţiei în 

comunitatea locală, opţiunile absolvenţilor de clasa a VIII-a pentru şcoala noastră, colaborări viitoare 

pentru promovarea de noi proiecte europene cu partenerul străin. În egală măsură, creşte capacitatea de 

adaptare a tinerilor absolvenţi în medii sociale şi culturale din străinătate, creşte rolul educaţiei 

interculturale în şcoală. Noile cunoştinţe şi informaţii de specialitate achiziţionate de participanţi pe 

parcursul mobilităţii VET vor fi prelucrate şi vor fi transmise ulterior elevilor din cadrul instituţiei de 

trimitere. Totuşi, rezultatele pozitive ale proiectului nu se rezumă la perfecţionarea cunoştinţelor, 

abilităților și competenţelor profesionale ale participanţilor. Ele constau şi în dezvoltarea unor 

instrumente şi practici eficiente de management care permit implementarea corespunzătoare  a altor 

proiecte şi în stabilirea unei relaţii de bună colaborare cu partenerul extern. 
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Concluzii  

 

Organizaţia de trimitere şi-a dezvoltat capacitatea de colaborare în plan educaţional cu diferite 

instituţii europene. Aceste relaţii vor conduce la dezvoltarea unor noi proiecte şi implementarea altor 

parteneriate educaționale.  

Organizaţiile de primire a oferit participanţilor activităţi care au condus la o formare profesională 

de calitate. Acest fapt va determina creşterea motivaţiei altor cadre didactice și liceeni de a participa la 

formare profesională și implicare în mobilități VET.  

 Participarea la acest proiect determină dezvoltarea cooperării între şcoală, agenţi 

economici şi comunitatea locală şi deschide noi căi de formare profesională a tinerilor, conform 

nevoilor identificate. Succesul acestui proiect și parteneriat CN ”Avram Iancu” – Associacao 

Intercultural Amigos Da Mobilidade din Portugalia a influențat viziunea europeană școlii, astfel pe 

data de 05.02.2019, școala noastră a aplicat din nou pentru un Proiect de formare profesională – VET 

în parteneriat cu aceasta. 
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Ce spun elevii participanți? 

 

După experiența din Portugalia… 

 

Ladar Andrada Maria : 

,, Plecarea în Portugalia alături de colegii mei a fost o experiență unică, de neegalat, pe care aș 

repeta-o de un număr infinit de ori. Acest proiect mi-a oferit șansa  de a experimenta adevărata muncă 

din cadrul unei firme IT, să imi dezvolt gândirea și cunoștințele în materie de IT și de a realiza dacă 

îmi doresc ca viitorul meu job să fie în acest domeniu. Pe lângă acestea, am vizitat locuri istorice 

uimitoare și am ajuns să îmi cunosc colegii mai bine și să fim mai uniți cu toții.’’ 

 

Dronca Teodora:  

,,Experiența unică, de care am avut parte prin intermediul proiectului, mi-a îmbunătățit 

cunoștințele culturale, abilitățile de comunicare și de lucru în echipă. Această perioadă m-a învățat ce 

înseamnă un program de lucru, punctualitate, responsabilitate, seriozitate și muncă în echipă. 

Experiența Erasmus+ a participat la formarea personalității mele și aș repeta-o de câte ori aș mai avea 

ocazia!” 

 

Anton Alex Anders 

,,Impresiile lăsate de acest proiect sunt foarte bune. Cunoștințele practice acumulate sunt destul 

de numeroase, am observat programul angajaților la firma Digitelos Lda. unde împreună cu un alt 

coleg, am îndeplinit diferite sarcini din sfera depanării de calculatoare.’’ 

 

Moț Denis Nicolae: 

,,Acest proiect mi-a deschis noi orizonturi europene prin familiarizarea cu mediul de lucru dintr-

o țară straină. În urma acestui proiect m-am decis că vreau să-mi continui studiile în domeniul IT.” 

 

Preda Octavian: 

,,Acest proiect a avut un impact mare asupra mea. Am observat cum este să lucrezi în domeniul 

IT și acum știu sigur că asta vreau să fac în viitor.” 

 

Galea Georgiana-Ramina: 

,,Experienta acumulată în cadrul proiectului a fost una de neuitat. În cele 2 săptămâni am învățat 

multe lucruri de specialitate, dar și cum se lucrează în echipă. Am cunoscut oameni noi și o cultură 

nouă. Au fost momente unice pe care le-aș repeta oricând.” 

 

Balș Radu-Mihai: 

,,Eu sunt de părere că experiența Erasmus a avut un efect pozitiv asupra dezvoltării mele 

personale și profesionale. La firma Digitelos unde am fost repartizat, am întreprins diferite activități de 

depanare hardware și software, astfel mi-am îmbunătățit lucrul în echipă și cunoștințele în domeniul 

respectiv.” 
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Ienciu-Bocse Alexandru: 

,,În acest proiect am avut pentru prima dată ocazia de a munci într-o firmă, de a-mi îmbunătăți 

abilitățile și cunoștințele în domeniul IT. Datorită acestui proiect am luat decizia de a urma o cariera în 

domeniul IT.” 

 

Culda Diana-Maria: 

,,Această experiență a fost una dintre cele mai frumoase pe care le-am trăit. Acolo am întâlnit 

oameni, profesioniști  minunați de care îmi amintesc cu drag.” 

 

După experiența din Cipru… 

 

Olenici Anastasia: 

”Pe lângă faptul că am avut șansa de a petrece 3 săptămâni într-o țară frumoasă, noi, 

participanții, am avut ocazia de a învăța lucruri noi, interesante și folositoare. Am avut parte de o altfel 

de atmosferă decât cea de la școală și am petrecut timpul într-un mod diferit, având numeroase 

activități disponibile. Tutorele a dat dovada de o capacitate deosebită de a ne învăța, de a ne capta 

atenția si de a ne face să ne dorim să descoperim cât mai multe posibilități de a aplica informațiile 

prezentate.” 

 

Sabău Ioana: 

”Cele 3 săptămâni pe care le-am petrecut în Paphos, un mic orășel din Cipru, au reprezentat o 

experiență unică pe care aș retrăi-o oricând. Practica pe care am desfășurat-o la firma domnului 

Lazaros Lazarou mi-a dezvoltat simțul estetic, punându-mi la încercare imaginația și oferindu-mi 

abilitatea de a crea un produs final utilizând un anumit mediu de programare.  Această experiență la 

care am participat în cadrul proiectul Erasmus+ a contribuit la formarea mea profesională, dar și 

culturală.” 

 

Becheanu Ștefana: 

”Experiența din Cipru a fost benefică atât pe plan profesional, cât social și spiritual. Am 

descoperit o nouă cultură, foarte interesantă și captivantă, ce are origini adânci în istorie și religie, dar 

am descoperit și noi oameni, ce m-au impesionat și m-au ajutat să văd viața și din alt punct de vedere, 

mai simplist și orientat spre fericirea intrinsecă, nu extrinsecă.” 

 

Diniș Ionela: 

” Consider că experiență în domeniul IT la care am luat parte pe parcursul celor 3 săptămâni de 

stagiu în Cipru a reușit să mă facă atentă spre o meserie de viitor în domeniul parcurs. Pe de altă parte, 

am descoperit o altă cultură și un altfel de comportament al oamenilor din acel loc. Dincolo de 

obiectivele fascinante pe care le-am vizitat, am avut norocul de niște oameni minunați care s- au ocupat 
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de noi și ne-au făcut șederea mai frumoasă. În concluzie, această experiență a fost unică și minunată, 

astfel că nu cred că mă voi mai întâlni cu o astfel de ocazie, de aceea mă bucur că am luat parte la ea.” 

 

Pașca Rareș: 

”Acest proiect a fost extrem de folositor, deoarece m-a ajutat sa mă orientez pe viitor în meseria 

pe care doresc să o practic.” 

 

Mate Andrei: 

”Experiența de formare profesională pe care am avut-o în Cipru a fost unică, nu numai din 

motivul că a avut loc într-o țară străină, ci și pentru faptul că am avut ocazia de a vedea oportunitățile 

pe care le pot avea alte țări și limitările pe care noi, ca școlari, ni le auto-impunem la un nivel 

subconștient, din punct de vedere al notelor și al impactului pe care le pot avea acestea. Această 

experiență mi-a deschis ochii spre viitor!.” 

 

Rusu Emanuel: 

”Experiența din Cipru mi-a arătat ce înseamnă să muncești și să fii consecvenct. Aici am întâlnit 

o persoană ce a devenit mentor pentru mine, profesorul Lazarou. El mi-a aratat ce poate face un 

profesionist. Consider că mi-am lărgit orizontul, iar acest proiect reprezintă o piesă importantă de 

puzzle din viața mea profesională. Acest proiect m-a ajutat să învăț să cer mai mult de la mine, să ies 

din spațiul de comfort și să fiu capabil să realizez lucruri mai mari.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta broșură a fost realizată cu aportul celor 32 de participanți la mobilitate și a 

echipei de proiect formată din: prof. Cristian Andru, responsabil proiect; prof. Emanuel Coroiu, 

responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului; ec. Dana Tuduce, responsabil financiar;      

prof. Adela Bara, responsabil formare profesională; prof. Cornelia Frai, responsabil pregătirea 

lingvistică; prof. Manuela Coroiu, responsabil cu transferul și valorizarea rezultatelor proiectului; 

prof. Mihaela Zaha, responsabil cu selecția participanților; prof. Alina Niculae, responsabil cu 

diseminarea; prof. Mădălina Ropa, responsabil cu pregătirea generală și culturală.   

 

 

 

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă 

pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 


