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PRIMUL FLUX DE MOBILITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI, 07-30.10.2021  

 

 Au participat 16 elevi din clasa a XII a A, profil real, specializarea matematică-informatică, 

intensiv limba engleză: Ana Adrian Valentin, Banu Constantin Adrian, Budoiu  Aura Ioana, 

Burcioiu Miruna Elena, Casandroiu  Adelina Maria, Ciobanu Angelo Ștefan, Cotescu Agata 

Alexandra, Deak Gheorghe Dănuț Cristian, Dobra  Diana Smaranda, Dogărel  Andrei, Gurgu 

Răzvan Florin, Leotescu  Albert Florian, Neaga Ioana Teodora, Stanciu Andrei Cristian, Stoian  

Denisa Gabriela, Ursaiche  Dimitrie Daniel. 

 Profesorii însoțitori care au avut și atribuții de monitorizare a stagiului de formare au fost 

Diaconescu Mihaela Cristina - coordonator proiect și  Baicu Izabel Elena - asistent de proiect cu 

responsabilități de formare profesională  

 

 Stagiul de formare profesională în domeniul asamblării, întreținerii și depanării PC-ului, a durat 

14 zile: 12 zile de activitate și două zile pentru călătorie. În primele cinci zile, elevii au  participat 

la activități teoretice și practice de formare profesională în Escola Secundaria de Barcelos, iar în 

următoarele patru zile au lucrat în companii care desfășoară activități de întreținere și reparare 

PC: INFORCÁVADO-INFORMÁTICA, LDA – Barcelos și MEGABARCELOS  Informática, LDA – 

Barcelos. Ultima zi a stagiului a fost dedicată evaluării finale în organizația gazdă, Escola 

Secundaria de Barcelos. 

 Prin stagiul de formare profesionala, participanții și-au dezvoltat: 
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- cunoștințele referitoare la structura și funcționarea componentelor hardware și software ale unui 

PC, proceduri și metode de întreținere și depanare pentru acestea, protecția mediului/ măsuri de 

siguranță în lucru cu echipamentele IT; 

 

- abilitățile de: a pune în practică cunoștințele teoretice/ a utiliza instrumente specifice lucrului 

cu un PC, conform procedurilor standard de protecție a muncii/ a asigura securitatea 

informației/ de a depana și a manevra corect componentele fizice ale PC-ului/ a lucra în 

echipa/a folosi software specializat/ a monitoriza activitățile cu privire la design-ul produsului 

final (pagina web ilustrând experiența de mobilitate); 

 

- competențele pentru: utilizarea ultimelor tehnologii software și hardware/ asamblarea unui PC și 

a unui laptop/ instalări de programe, dispozitive periferice și componente de securitate/ a face o 

prezentare publică.    

 Pe parcursul stagiului s-au realizat activități de evaluare, atât a participanților, cât și a calității 

activității de formare profesională: 

- evaluarea inițială a participanților, realizată de către tutor: prin aplicare/completare de 

chestionar pentru evaluarea cunoștințelor participanților despre structura și funcționarea 

componentelor hardware și software ale unui PC; printr-o probă practică, având drept scop 

evaluarea competențelor participanților de a identifica componentele hardware și software 
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ale unui PC și de a asambla un PC sau laptop.   

 

- evaluarea participanților în timpul stagiului, de către tutor: evaluare formativă prin observații 

individuale și discuții frontale asupra realizării sarcinilor primite; evaluare sumativă 

individuală dupa prima săptămână de stagiu, prin chestionar; 

- evaluarea finală a participanților, de către comisia de evaluare formată din tutor și monitori:  

evaluarea competențelor participanților de întreținere și depanare a unui PC, prin 

intermediul unei probe practice; evaluarea întregii activități a participantului, prezentată sub 

forma unei pagini web în care s-au inserat datele despre experiența de mobilitate (informații 

și fotografii despre activitățile zilnice realizate de catre participant in stagiu, informații despre 

PC). 

 

- evaluarea calității stagiului de formare profesională, realizată de către tutor, monitori și 

participanți: prin completarea de către participanți, a chestionarului intermediar și final 

pentru evaluarea calității stagiului de formare profesională; prin prezentarea propriilor 

aprecieri în legătură cu activitatea grupului de participanți în cele două săptămâni de stagiu, 

de către tutor și monitori, prin acordare de feedback formal și informal, de către participanți. 

 Stagiul, în ansamblul său, a fost evaluat pozitiv, după o săptămână de stagiu și la finalul acestuia. 
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Tutorul din organizația gazdă, Marco Barbosa a fost unanim apreciat de către participanți, pentru 

modul în care  a coordonat activitățile teoretice și practice de formare, pentru suportul și atenția 

acordată fiecăruia dintre stagiari. 

 

  

 Stagiul de formare profesională a fost monitorizat folosind instrumente de monitorizare 

completate de către participanți (Fișa zilnică de reflecție, Jurnalul de stagiu, Jurnalul de stagiu - 

vizite culturale) și instrumente de monitorizare completate de către profesorii cu atribuții de 

monitori (Centralizatorul fișelor zilnice de reflecție completate de elevi și Jurnalul de monitor).  

 Toți participanții la stagiu au primit certificatul de participare la mobilitate, emis de Escola 

Secundaria de Barcelos și certificatul Europass Mobility.  
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 VIZITE CULTURALE 

 

Mobilitatea în Portugalia a oferit participanților experiențe culturale deosebite, atât în Portugalia 

(Barcelos, Braga, Viana de Castelo, Valença, Nova de Gaia și Porto) cât și în Spania (Tui). 

 

 

COMPLETAREA RAPORTULUI PARTICIPANTULUI LA MOBILITATE 

 

 Conform prevederilor contractului încheiat între organizația de trimitere și participant, după 

încheierea perioadei de mobilitate, fiecare participant a completat și a transmis online 

chestionarul UE - Participant Report Form – Call 2019 – KA1 – VET Learning Mobility of 

Individuals – Learners' mobility for training in vocational education and training, la 10.11.2021. 

 Rapoartele participanților vor fi folosite de către echipa de implementare a proiectului, pentru 

evaluarea impactului produs de proiect asupra participanților și pentru îmbunătățirea viitoarelor 

parteneriate în cadrul Programului Erasmus+.  

 

RECUNOAȘTEREA COMPETENȚELOR PARTICIPANTILOR  

 

 La întoarcerea din mobilitate, participanții au prezentat proiectele realizate în timpul mobilității, 

în cadrul unui seminar deschis, realizat în colegiu la data de 19.11.2021, cu scopul recunoașterii 

competențelor dobândite prin stagiul de formare. Au participat: profesorul de informatică, elevi 

din grupul țintă, elevi din afara grupului țintă al proiectului.   
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Mihaela Cristina Diaconescu, coordonator proiect  
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