
Stimați colegi, 

 

În perioada septembrie 2019 - august 2022, Colegiul Național "Nicolae Titulescu" a fost 
beneficiarul proiectului “Mobilitate europeană pentru o carieră în domeniul IT ”(MOB 4 
IT),  finanțat în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET. Proiectul având un buget 
de  79712 euro, s-a dezvoltat în cadrul unui parteneriat care a implicat  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. 

Obiectivul principal al proiectului a fost oferirea de sprijin elevilor de la specializarea 
matematică-informatiă pentru dezvoltarea și recunoașterea competențelor de utilizare a ultimelor 
tehnologii software și hardware, 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 pentru internship), 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 a fost format din 32 elevi din clasele a XII a, profil real, matematică-
informatică (la momentul organizării stagiului de formare profesională), care au susținut examenul 
de atestare la informatică, în mai, 2022. Cei 32 participanți și cele patru rezerve, au fost selectionați, 
în cadrul unui proces complex, derulat în deplină transparență, finalizat în octombrie 2019, fără nicio 
contestații. 

S-au organizat două fluxuri de mobilități, în perioadele 17-30.10.2021 (16 participanți), 
respectiv 07-20.11.2021 (16 participanți). În fiecare flux, stagiul de formare profesională în domeniul 
asamblării, întreținerii și depanării PC-ului, a cuprins 12 zile de activitate - cinci zile pentru activități 
teoretice și practice de formare profesională în Escola Secundaria de Barcelos,  patru zile au lucrat în 
companii care desfășoară activități de întreținere și reparare PC: INFORCÁVADO-INFORMÁTICA, 
MEGABARCELOS  INFORMÁTICA și PAQ, LDA – Barcelos. Ultima zi a fost dedicată evaluării finale a 
participanților și a stagiului de formare. 

Rapoartele completate de către participanți, precum și feedback-ul formal și informal primit 
de la profesorii însoțitori și de la participanți, în timpul și după mobilitate, au confirmat calitatea 
stagiilor de formare profesională și a vizitelor culturale, precum și sprijinul oferit de către toți 
partenerii pentru asigurarea celor mai bune condiții de cazare, masă, transport și transfer. 

Toate activitățile planificate: selecția și pregătirea participanților, mobilitatea, recunoașterea 
rezultatelor participanților, diseminarea și valorizarea rezultatelor proiectului au fost 
realizate conform proiectării inițiale.  

Pe cei interesați de experiențele de formare profesională finanțate prin Programul Erasmus+, 
KA1- VET, îi invit să consulte/solicite materialele de promovare-diseminare pe care le-am elaborat pe 
parcursul proiectului: pliantele de prezentare a fluxurilor de mobilități, broșura de bune 
practici și Buletinele Informative.  

S-au editat cinci Buletine Informative, patru dintre ele au fost deja postate pe acest grup. 
Atașez aici cel  de-al V-lea Buletin Informativ. De asemenea, atașez cele două pliante de prezentare a 
fluxurilor de mobilități realizate în proiect. Mâine voi atașa broșura de bune practici. Pliantele și 



broșura se vor oferi directorilor, profesorilor responsabili cu implementarea proiectelor comunitare 
și inspectorilor, în măsura în care sunt interesați de acest tip de proiecte.  

Colegiul Național "Nicolae Titulescu" încheie, pe 31.08.2022 cel al IV-lea proiect finanțat în 
cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET . 

Tuturor colegilor care au împărtășit experiențe de proiect pe acest grup, le mulțumesc și le 
doresc proiecte personale și profesionale împlinite.  

Cele bune, 
             Mihaela Cristina Diaconescu, coordonator proiect 

 

 

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. 


