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1. Selecția participanților fluxurilor 2 și 3: 
 Selecția participanților fluxurilor 2 și 3 de elevi a avut loc în perioada 
15.04 – 15.05.2018. Selecția participanților s-a realizat conform 
procedurii de selecție, respectându-se condițiile de egalitate de șanse, 
transparență și de evitare a conflictului de interese. 
S-a numit o comisie de selecție formată din directorul școlii, 
responsabilul de proiect, responsabilul cu selecția, doi profesori de 
specialitate și un profesor de limba engleză. 
S-au popularizat condițiile de selecție la avizierul școlii, pe site-ul 
colegiului și în sălile de clasă, respectiv cine poate participa la selecție, 
care sunt condițiile și probele de selecție, calendarul selecției. Probele 
de selecție au fost: evaluarea dosarului de selecție; proba de testare a 
cunoştinţelor de specialitate ; proba de testare a cunoștințelor de limba 
engleza și interviul. 
3.1. Criteriile de eligibilitate folosite  la înscrierea elevilor: 

- elevii să fie, la momentul desfășurării stagiului, în clasa a IX-a 
domeniul electric, condiție de acces la calificarea "Tehnician 
electrician electronist auto" sau calificarea Mecanic auto de la școala 
profesională; 

- rezultatele corespunzătoare la învăţătură şi minim 9 media la purtare 
în semestrul I al anului școlar 2017-2018; 
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- cunoștințe teoretice și abilităţile practice în domeniul de pregătire 
electric/mecanic testate în cadrul concursului de selecţie; 

- puterea de concentrare și de exprimare a participantului, capacitatea 
de relaționare și elemente de cultură generală  

- abilităţi de comunicare în lb. Engleză, nivel minim A1. 
3.2. Probele de selecție 

- evaluarea dosarului de selecție care a respectat o anumită 
structură (CV Europas și copii documente doveditoare, Cerere 
de înscriere, scrisoare de intenție, recomandare profesor 
diriginte, adeverință medicală, adeverință elev) 

- verificarea cunoştinţelor de specialitate printr-o probă scrisă și 
una practică specifică domeniului de pregătire/calificării; 

- verificarea cunoştinţelor  de limbă engleză–proba orală și scrisă, 
nivelul minim A1  

- interviu cu tema - "Profesia pe care mi-am ales-o".   
Punctajul final a fost obținut prin realizarea mediei aritmetice a 
rezultatelor la cele 4 probe.  
3.3. Elevii selectați pentru fluxul 2 sunt de la domeniul electric, din 
clasele a IX-a A și a IX-a B:  
Chiric Codruț Denis, Chiriță Cosmin, Pasnicu Mihai, Panainte Denis, 
Munteanu Răzvan, Burciu Florin, Asăvoaie Stelian, Iftinca Mădălin, Păiuș 
Andrei, Andrei Maria, Cupeț Ionuț, Turcu Ionuț, Avram Alexandru. 
Rezerve: Radu Andrei Alin și Negru Cristian.  
 

2.  Pregătirea pentru mobilitățile 2 și 3. 

 
S-a realizat în perioada mai-iunie-iulie 2018 și a constat în : 

      - 30 ore de pregătire lingvistică realizată de prof. Blanaru Oana 
Mihaela și a a vizat dezvoltarea abilităților de comunicare în limba 
engleza, de a decodifica termenii documentatiei autovehiculelor, de a 
putea intelege, rezolva si raporta sarcinile de lucru pe perioada 
plasamentului. Pregatirea s-a finalizat cu un test care a certificat pentru 
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fiecare cursant dobândirea nivelul minim A2 conform Cadrului european 
comun de referinta pentru limbi straine.  
- 10 ore de pregatire culturală realizată de prof. Monica Vîntu, ce s-a 
desfășurat în perioada premergatoare plasamentului in Romania si a 
avut ca scop facilitarea integrarii socio-culturale a participanților la 
mobilitate, prin acumularea de cunostințe despre cultura și civilizatia 
cipriotă. 
Cursantilor le-au fost prezentate aspecte culturale, istorice, geografice 
referitoare la tara organizatoare Portugalia si la regiunile in care se va 
desfasura fluxul 2 (Barcelos-districtul Braga). Au fost prezentate 
informații despre obiectivele culturale și istorice care se vor vizita pe 
perioada mobilității : orașul Barcelos, Guimaraes, Braga și Porto. 
Guimaraes a fost capitala culturala europeană în anul 2012.  În Braga 
elevii vor vizita Sanctuarul Bom Jesus, loc de pelerinaj de o arhitectură 
unică, în stil baroc, precum și centrul istoric al orașului. În orașul Porto, 
capitala regiunii, elevii vor vizita gara construită de Gustave Eiffel, 
centrul istoric, turnul orașului, cramele Offley, regiunea Ribeira a 
orașului Porto și se vor bucura de o plimbare cu vaporul pe fluviul Douro, 
care traversează nord-vestul Spaniei și nordul Portugaliei, admirând 
monumente arhitectonice declarate de UNESCO ca patrimoniul 
umanității, precum: Podul Luis I, Mănăstirea De Serra Do Pilar. 
Alte 5 ore de pregătire culturală vor fi realizate de organizatori în timpul 
mobilității prin vizitele culturale programate. 
-10 ore de pregătire pedagogică realizată de prof. Cișman Amelia, în care 
s-a realizat prezentarea programului Erasmus +, actiunea KA1 ”Learning 
Mobility of Individuals”,  a proiectului de care beneficiaza scoala (tema, 
obiectivele proiectului, partenerii proiectului), dar si a continutului 
plasamentului: activitatile de invatare, modalitatile de evaluare, 
rezultatele învățării vizate, documentele si bazele de date care se 
completeaza  (certificatul Europass Mobility, baza Mobility Tool). Elevii 
au fost informati despre avantajul recunoasterii si transferului 
rezultatelor invatarii utilizand ECVET. De asemenea s-au prezentat 
aspecte legate de organizatiile partenere in proiect: elemente de cultură 
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organizațională, regulamentul de ordine interioară, conditiile de 
ocupare a posturilor, programul activitatilor practice, regulile impuse, 
norme generale si specifice de sanatatea si securitatea muncii si PSI la 
locul de desfasurare a stagiului. Au fost prezentate aspecte privind 
aranjamentele de calatorie, posibile riscuri in timpul transportului sau 
pe perioada stagiului si modalitatea de preventie. 
 
3. Diseminarea stagiului de formare profesională - Flux 1  
 În perioada 18.06.2018 – 29.06.2018 un grup de 14 elevi din 
clasele a X-a B calificarea Tehnician electrician electronist auto și a X-a 
P2, calificarea Mecanic auto, însoțiți de prof. Amelia Cișman și prof. 
Cristina Dănilă a participat la stagiul de formare profesională la firma 
AUTOCLINIC GARAGE, respectiv PORTANTARI BROTHERS GARAGE, în 
Paphos – Cipru, în cadrul proiectului ERASMUS+, nr. 2017 -1 - RO01 – 
KA102 - 036465, cu titlul „Plasament transnațional pentru dobândirea 
de competențe profesionale în domeniul auto”.  
Cele 2 saptamani din stagiul de pregatire practica CDL ”Instalatii 
electrice ale automobilului”, clasa a X-a liceu, domeniul de pregatire 
generala Electric, conditie de acces la Tehnician electrician eletronist 
auto a urmarit dobandirea unor rezultate ale invatarii noi (cunostinte, 
abilitati si atitudini), aplicate in domeniul instalatiilor electrice si 
electronice ale automobilelor: 
ecodificarea simborilor componentelor din schemele instalatiilor 
electrice ale automobilului 
- Localizarea componentelor electrice si electronice pe automobil si 
identificarea legaturilor functionale cu alte componente / sisteme 
- Identificarea componentelor instalatiilor electrice de pe mijlocul de 
transport 
- Identificarea elementelor componente ale alternatorului 
- Realizarea asamblarii componentelor unui ruptor pentru functionarea 
optima a lui 
- Depistarea defectelor din diferite instalatii electrice ale automobilului 
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- Masurarea parametrilor electrici utilizand mijloace de masurare 
specifice 
- Analizarea valorilor parametrilor in diferite regimuri de functionare 
       Totodată  stagiul de pregatire practica CDL ”Aplicatii in domeniul 
mecanicii de motoare”, clasa a X-a scoala profesionala, calificarea 
Mecanic auto a urmărit dobandirea unor rezultate ale invatarii noi 
(cunostinte, abilitati si atitudini) precum: - identificarea partilor si 
subansamblurilor automobilului 
- diagnosticarea motorului utilizand aparate de masura si control, 
standul de incercari, scanerul bazat pe utilizarea unui PC 
- diagnosticarea si intretinerea instalatiilor de alimentare, de ungere, de 
aprindere 
- intretinerea mecanismului de distributie 
- masurarea emisiilor poluante  
- inlocuirea subansamblurilor defecte  
- protejarea mediului prin depozitarea pieselor defecte si ambalajelelor 
in locuri special amenajate 

Stagiul de formare profesională a primului flux de elevi a fost un 
succes pentru școala noastră și pentru  învățământul ieșean, elevii 
desfășurând practica în două dintre cele mai mari ateliere de reparații 
auto din Cipru, aceștia integrându-se cerințelor impuse la locul de 
muncă. Astfel, pe parcursul stagiului de practică elevii, în unanimitate, 
au fost apreciați pentru seriozitatea și cunoștințele teoretice 
demonstrate la locul de muncă. 

Pe lângă activitățile desfășurate la locul de muncă precum 
detectarea defectelor și reparații la autoturisme, schimbul de ulei și a 
filtrelor de ulei și de aer, măsurarea noxelor poluante, elevii au 
participat la excursii culturale organizate în zona de sud-vest a Ciprului, 
având  ocazia de a cunoaște aspecte importante ale culturii și civilizației 
cipriote. Au fost organizate vizite la Mormintele regilor, Mănăstirea Sf. 
Neophitus, Muzeul etnografic din Steni, Stâncile Afroditei, Situl 
arheologic Kourion, Portul Limassol și participarea la o seară de dans 
cipriotă cu muzică și dansuri tradiționale. 
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Imagini din timpul stagiului de practică: 
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Imagini de la vizitele culturale: 
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4. Validarea stagiului -Fluxului 1 

În urma stagiului de formare profesională – fluxul I- elevii au primit 
Documentul de Mobilitate Europass, care cuprinde abilitățile și 
competențele dobândite pe parcursul stagiului de formare profesională. 
Rezultatele profesionale și competențele dobândite de către elevi în 
cadrul stagiului de formare – primul flux au fost recunoscute de către 
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iași,  pe baza OMECT 4931/2008. 
În vederea transferului și recunoașterii rezultatelor învățării dobândite 
de către elevi s-au utilizat următoarelor documente: 

- Acordul de formare și Angajamentul de calitate, încheiate între 
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” și companiile AUTO CLINIC 
GARAGE LTD, respectiv PORTANTARI BROTHERS GARAGE LTD. 

- Certificatul de mobilitate Europass dobândit de fiecare elev, care 
descrie cunoștințele, bilitățile și competențele dobândite de către 
aceștia pe perioada stagiului. 

Comisia de validare a stagiului de formare profesională, numită la nivelul 
școlii, a analizat instrumentele de evaluare și a realizat un colocviu cu 
elevii participanți la stagiul de formare profesională, prin care aceștia au 
răspuns la întrebările comisiei legate de experiența stagiului de 
mobilitate.  
Elevii au primit un punctaj final, pe baza criteriilor de evaluare, care a 
fost convertit într-o notă pe care elevii au primit-o la modulul de CDL 
„Instalații electrice ale automobilului”, respectiv ”Aplicatii in domeniul 
mecanicii de motoare”. 
Competențele și abilitățile validate de către școală vor fi înscrise în certificatul de 
calificare profesională, la sfârșitul anilor de studiu. 
 

Autor: prof. ing. Amelia Cișman – coordonator proiect 


