
 

 În perioada 07-20.11.2021, a avut cel de-al II-lea  
flux de mobilitate în Barcelos, Portugalia. 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 ziua 1 și zilele 6-9, elevii au  participat la 
activitățile teoretice și practice de formare 
profesională în Escola Secundaria de Barcelos, 
iar în zilele 2-5, au lucrat în compania  PAQ, LDA 
– Barcelos.  

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

 Modificarea perioadei de internship în 
companie, față de planificarea inițială 
(internship în prima săptămână, în loc de 
săptămâna a doua), a fost datorată 
indisponibilității celor doi tutori din școală, 
pentru nevoile proiectului, în prima săptămână 
a mobilității, în contextul pandemiei COVID 19. 
Aceasta schimbare nu a produs impact asupra 
scopului proiectului. 

 
Au participat 16 elevi din clasele 12 A și 12 B, 
profil matematică-informatică și doi profesori 
însoțitori având și atribuții de monitori: Voicu 
Victoria și Costin Cristina. 

 

Prin participare la stagiu, elevii și-au dezvoltat: 

 cunoștințele referitoare la structura și 
funcționarea componentelor hardware și 
software ale unui PC, proceduri și metode de 
întreținere și depanare PC, protecția mediului/ 
măsuri de siguranță în lucrul cu echipamente IT; 

 abilitățile de: a pune în practică cunoștințele 
teoretice/ a utiliza instrumente specifice lucrului 
cu PC, conform procedurilor standard de 
protecție a muncii/ a asigura securitatea 
informației/ de a depana și a manevra corect 
componentele fizice PC/ a lucra în echipă/a 
folosi software specializat/ a monitoriza 
activitățile cu privire la design-ul produsului final 
(pagina web ilustrând experiența de mobilitate); 

 competențele pentru: utilizarea tehnologiilor 
software și hardware/ asamblarea unui PC și a 
unui laptop/ instalări de programe, dispozitive 
periferice și componente de securitate/ a face o 
prezentare publică. 
 
 

 

 
Toți participanții au primit certificatul de 
participare emis de Escola Secundaria de 
Barcelos și certificatul Europass Mobility. 
 
 

În timpul stagiului, s-au realizat activități de 
evaluare a participanților și a calității 
activității de formare profesională: evaluarea 
inițială a participanților (aplicare/ completare 
de chestionar și probă practică); evaluarea 
participanților în timpul stagiului (observații 
individuale, discuții frontale și aplicarea unui 
chestionar intermediar); evaluarea finală a 
participanților (probă practică și prezentarea 
paginii web conținând informații despre 
experiența de mobilitate); evaluarea calității 
stagiului de formare (completarea de către 
participanți, a chestionarului intermediar și a 
celui final și acordare reciprocă de feedback). 

 
Pentru monitorizarea stagiului de formare 
profesională, s-au folosit instrumente dedicate 
participanților (Fișa zilnică de reflecție, 
Jurnalul de stagiu, Jurnalul de vizite culturale) 
și profesorilor monitori (Centralizatorul fișelor 
zilnice de reflecție ale elevilor, Jurnalul de 
monitor). După mobilitate, participanții au 
prezentat proiectele realizate în stagiu, în 
cadrul unui seminar deschis, realizat în colegiu 
la data de 25.11.2021, pentru recunoașterea 
competențelor dobândite și la examenul de 
atestare a competențelor profesionale în 
informatică. În cadrul examenul de atestat, 
media grupului a fost 9,81 pentru secțiunea 
susținerea proiectului realizat în mobilitate (14 
note de 10, o notă de 9 și o notă de 8), 
dovedind atingerea obiectivului general al 
proiectului. 
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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. 

 
În vederea organizării optime a celui de-al II-lea 
flux de mobilității, în C.N. “Nicolae Titulescu”    
s-au  organizat nouă întâlniri cu participanții 
și/sau cu susținătorii legali ai acestora: 
Pregătirea generală (cinci întâlniri cu elevii 
și/sau susținătorii legali/8 ore) a cuprins: 
prezentarea proiectului și a stadiilor acestuia; 
prezentarea rezultatelor și a cadrului în care s-a 
desfășurat selecția grupului țintă; prezentarea 
contractului din care a derivat contractul cu 
participanții; semnarea Acordului parental 
pentru participarea elevului minor la proiectul 
de mobilitate; prezentarea proiectului de buget; 
prezentarea și semnarea acordului de formare 
și a angajamentului de calitate, a modului în 
care se va realizează evaluarea, validarea și 
certificarea competențelor dobândite; 
prezentarea raportului participantului; 
prezentarea și semnarea contractului financiar 
pentru mobilitate VET; distribuirea cardurilor de 
sănătate; organizarea deplasării pentru zilele de 
călătorie; acordarea sumelor pentru sprijin 
individual; informare în legătură Europass 
Mobility; instruirea elevilor în vederea adoptării 
unui comportament adecvat în mobilitate. 
Pregătirea culturală (o întâlnire/4 ore) a 
cuprins: prezentarea principalelor repere 
geografice, istorice, culturale și economice ale 
Portugaliei, a culturii districtului Barcelos, 
precum și a experiențelor culturale din 
proiectele anterioare, derulate cu același 
partener. 
Pregătirea pedagogică (trei întâlniri/12 ore) a 
cuprins: instruirea elevilor pentru elaborarea 
paginii web ce va descrie experiența de 
mobilitate, instruirea cu privire la respectarea 
programului și regulamentului intern al 
instituțiilor de primire, a normelor de protecție 
și securitate a muncii. 
 

 
Proiectul “Mobilitate europeană pentru o carieră în 
domeniul IT ”(MOB 4 IT) finanțat în cadrul 
Programului Erasmus+, Actiunea Cheie 1 - proiecte de 
mobilitate în domeniul formării profesionale, se 
dezvoltă în perioada 01.09.2019 – 31.08.2022, în 
cadrul unui parteneriat ce implică Colegiul Național 
“Nicolae Titulescu” din Pucioasa, România, având rol 
de  organizație de trimitere (http://www.cnnt-
puc.net/) și Agrupamento de Escolas de Barcelos din 
Barcelos, Portugalia, având rol de organizație de 
primire (http://www.esbarcelos.pt). 
 

                
Obiectivul principal al proiectului este 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 este format din 32 elevi 
din clasele a XII a, profil real, matematică-
informatică (la momentul stagiului), care vor susține 
examenul de atestare la informatică, în anul școlar 
2020-2021. Selecția grupului țintă a avut loc în 
octombrie 2019, în urma evaluării competențelor de 
comunicare în limba engleză (prin probă scrisă și 
interviu), a documentelor de aplicație (CV și scrisoare 
de intenție) și ținând cont de rezultatele candidaților 
la TIC, din clasele a IX a. Proiectul planificat inițial a se 
derula între 01.09.2019-31.08.2020, a fost prelungit 
cu doi ani, din cauza pandemiei COVID 19. 
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