
 

 

 

Colegiul Național “Nicolae Titulescu”, 

beneficiar al celui de-al patrulea proiect de mobilitate în domeniul formării profesionale, 

în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET 

 

În perioada 1 septembrie 2019 - 31 august 2020, Colegiul Național “Nicolae Titulescu” 

derulează proiectul de mobilitate în domeniul formării profesionale “Mobilitate europeană pentru 

o carieră în domeniul IT ”(MOB 4 IT). 

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET și se dezvoltă 

în cadrul unui parteneriat european sustenabil, inițiat din 2013 cu Escola Secundaria de Barcelos. 

Actualul proiect implică două instituții: Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa-România, 

ca organizație de trimitere și Escola Secundaria de Barcelos, parte a grupului de școli Agrupamento 

de Escolas de Barcelos, din Barcelos - Portugalia, ca organizație de primire. 

Organizația de primire - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS - are o vastă experiență 

în derularea de programe europene în cadrul programelor Lifelong Learning și Erasmus+.  Instituția 

coordonatoare a grupului,  Escola Secundaria de Barcelos a realizat numeroase proiecte în cadrul 

programelor comunitare, în toate tipurile de acțiuni destinate învățământului preuniversitar. 

Pentru Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, Escola Secundaria de Barcelos a 

fost partener în cinci proiecte europene: "Through Universal Myths, towards Eternal Truths” (4 

Myths 4 Truth), parteneriat multilateral Comenius; Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții 

(Lifelong Learning Programme); septembrie 2013-august 2015; "BE, ACT, LIVE: Being Aware, 

Discovering the Quality of Life, Acting for Living!”; Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 - 

parteneriate strategice în domeniul școlar; septembrie 2014 - august 2016; “Mobilitate Europeană 

pentru Viitori Creatori de Pagini Web”; Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET; septembrie 

2014 – august 2015; “Competențe de Întreținere și Depanare PC, prin Mobilitate Europeană”; 

Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET; septembrie 2015 – august 2016; “EuRoCompetențe de 

Întreținere și Depanare PC” (“PC EuRoCom”); Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET; perioada 

septembrie 2017 – august 2018. 

Obiectivul principal al proiectului este oferirea de sprijin elevilor de la specializarea 

matematică-informatică, pentru dezvoltarea și recunoașterea competențelor lor digitale, prin 

participarea la un stagiu de formare profesională în domeniul asamblării, întreținerii și depanării PC-

ului, în AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS și companii IT, atât pentru asigurarea succesului 



 

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

oferi perspective îmbunătățite de carieră.  

Grupul țintă al proiectului este format din 32 elevi din clasele a X a, profil real, matematică-

informatică, care vor susține examenul de atestare la informatică, în anul școlar 2021-2022. Cei 32 

participanți au fost selectionați în cadrul unui proces complex care s-a  finalizat în octombrie, 2019. 

Aceștia sunt: Dobra D. Diana Smaranda, Banu M. Constantin Adrian, Stanciu C. Andrei Cristian, Deak 

G.D. Dănuț Cristian, Ursaiche I.C. Dimitrie Daniel, Casandroiu I. Adelina Maria, Stoian V. Denisa 

Gabriela, Burcioiu M. Miruna Elena, Oprescu  C. Robert Constantin, Ciobanu E. Angelo Ștefan, 

Budoiu V. Aura Ioana, Gurgu R.P.Răzvan Florin, Cotescu V.I. Agata Alexandra, Negulescu E. Marian, 

Dogărel I. Andrei, Leotescu G. Albert Florian, Ana G.Adrian Valentin, Miu  I. A. Silviu Gabriel, Teleș I. 

Florin Ciprian, Bădoiu  N. Gabriel Octavian, Neaga S. Ioana Teodora, Tudor D. Ioana Antonia, 

Istrătescu Remus Ștefan, Tebeică C. Iuliana Raluca,  Vasile  C. Mihai Gabriel, Sandu C. Ana Maria, 

David   I. Elena Miruna, Csikos  D.  Alina Mariana, Ilie S.G.  Andreea Georgiana, Anghel  M.S. 

Ștefania Alexandra, Sîrboiu M. Filip Marin, Topliceanu I. V. Adriana Izabela. Pe lângă cei 32 elevi 

care formează grupul țintă al proiectului au mai fost selectați patru elevi având statut de rezervă: 

Dobrescu  I. Corneliu Sebastian, Ghinea I.  Alexandru Ion, Ifrim  G. Sergiu Gabriel, Vasiliu  A. G. 

Armand Gabriel. 

Toti cei 32 participanți vor avea: competențe digitale de proiectare și elaborare a unei pagini 

web îmbunătățite, prin pregătirea pedagogică din țară, dovedite prin cele 16 template-uri de pagină 

web elaborate în diade; competențe digitale de utilizare a tehnologiilor software și hardware 

îmbunătățite prin stagiu, certificate prin cele 32 documente de mobilitate Europass, recunoscute în 

instituția de trimitere (post-stagiu) și în cadrul examenului de atestare profesională; competențe 

lingvistice, antreprenoriale și sociale îmbunătățite prin mobilitate, dovedite prin cele 16 pagini web 

elaborate în diade, completate în limba engleză cu informații despre activitățile din stagiu. 

Principalele activități din proiect vor fi: activități de pregătire a mobilității (aranjamentele 

practice, selectarea participanților, stabilirea unor acorduri cu partenerii și participanții, pregătirea 

culturală, pregătire generală a participanților și profesorilor însoțitori, înainte de mobilitate); 

implementarea - activitatea de mobilitate – constând din stagiul de formare profesională în 

domeniul asamblării, întreținerii și depanării PC-ului, în Escola Secundaria de Barcelos (flux 1: 

martie, 2020 - 16 participanți stagiari și 2 profesori însoțitori; flux 2: mai, 2020 - 16 participanți 

stagiari și 2 profesori însoțitori); follow-up (evaluarea activităților, recunoașterea rezultatelor 

participanților în timpul activității, diseminarea și valorizarea rezultatelor proiectului).  

Cei 32 stagiari vor participa timp de două săptămâni la stagiul de formare profesională (șase 

zile de formare în școala VET și patru zile de internship în companii), vor elabora, în diade, 



 

template-ul unei pagini web (la finalul modulului de pregătire pedagogică din țară), vor completa și 

finaliza pagina web cu informații și imagini despre activitățile realizate zilnic de ei în cursul 

mobilității, vor prezenta pagina web în cadrul unui seminar deschis, în organizația de primire (parte 

a evaluării finale) și, ulterior, în organizatia de trimitere, pentru recunoașterea competențelor 

dezvoltate prin proiect. Proiectul va fi prezentat și în cadrul examenului de atestare profesională, va 

demonstra dezvoltarea competențelor digitale, lingvistice și antreprenoriale ale participanților, va fi 

un produs original, autentic, care va ilustra experiența profesională dobândită de către elevi, într-o 

școală VET și companii IT relevante pentru atât pentru nevoile lor de dezvoltare profesională, cât și 

de interacțiune cu medii competitive și diferite cultural. 

Proiectul va oferi participanților o experiență culturală deosebită, atât în Portugalia 

(Barcelos, Porto, Braga, Guimarães etc), cât și în Spania (Santiago de Compostela). 

Bugetul proiectului, solicitat și aprobat, este de 79712 euro.  

 

Mihaela Cristina Diaconescu, coordonator proiect  

Colegiul Național “Nicolae Titulescu” 

 

 

 

 

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. 


