
E.L.E.C.T.R.I.C

PROIECT DE  MOBILITATE ERASMUS +
2020-1-RO01-KA102-078938

 
Exploring workplace Learning, through European

Competences, Transferables skills and Resources In a
Collaborative context

 
Invatarea la locul de munca prin dezvoltarea de

competente si abilitati transferabile in context european
 
 

Beneficiar  - Liceul Tehnologic ''Dimitrie Leonida'' Iasi

                    Coordonator proiect - prof. Cisman Amelia
                      Durata - 24 luni (1.11.2020 - 31.10.2022)



Parteneri

Electro Amadeu - Reparações Electricas, Lda -

Barcelos, Portugalia

Ferreirolux - Comércio e Industria de Material Eléctrico,

Lda - Barcelos, Portugalia

MLG Electrosolar Granada S.L. - Granada, Spania

Montajes Eléctricos Industriales Valverde S.L -

Granada, Spania

M.E.P. Europrojects Granada S.L - Granada, Spania

Associacao  Intercultural Amigos da Mobilidade -

Barcelos, Portugalia



OBIECTIVELE PROIECTULUI 

O1 .Dobandirea de competente specifice domeniului de pregatire generala electric/
electromecanic, de catre un grup de 32 participanti, in vederea cresterii relevantei rezultatelor
invatarii dobandite la locul de munca prin organizarea de stagii de pregatire practica in cadrul
unor parteneriate dezvoltate cu agenti economici din strainatate, in scopul unei mai bune tranzitii
de la scoala la viata activa.

O2.Dobandirea de catre cei 32 de participanti de competente cheie transferabile cerute de
domeniul de formare profesionala (comunicarea intr-o limba straina, lucrul in echipa, asumarea
responsabilitatii pentru sarcina de lucru primita, respectarea disciplinei tehnologice, dezvoltarea
sensibilitatii de exprimare culturala, etc)

O3.Integrarea competentelor obtinute de 4 profesori VET participanti la mobilitate in activitatea
curenta de monitorizare si evaluare a stagiilor de practica, prin oportunitatea de a experimenta
strategiile si metodele preluate de la partener si a unor instrumente curriculare/metodice (un nou
CDL, probe si fise de evaluare practica, fise de observatie stagiar)

O4 -.Dezvoltarea capacității de gestionare a strategiilor de internaționalizare prin 4 parteneriate
durabile intre institutia de invatamant si firme de profil electric/ electromecanic din alta tara care
sa asigure viitoare oportunitati in domeniul formarii profesionale.



GRUPUL ȚINTĂ

8 elevi de liceu, clasa a XI-a, domeniul de pregatire electric,
calificarea Tehnician in instalatii electrice/Tehnician metrolog
 8 elevi de liceu, clasa a X-a, domeniul electromecanic
8 elevi de liceu, clasa a IX-a, domeniul electric
8 elevi de liceu, clasa a IX-a, domeniul electromecanic
4 profesori - persoane din echipa de management a
liceului/cadre didactice VET

Stagiul de pregatire practica derulat este de 60 de ore (2 saptamani) din
totalul orelor de CDL

Cursul de formare pentru staff - 5 zile - 8 ore/zi
Cei 32 de elevi si 4 profesori au fost repartizati pe 2 fluxuri - 



FLUX 1 

16 elevi (8 liceu - clasa a XI-a,
domeniul electric si 8 liceu,
clasa a X-a, domeniul
electromecanic) + 2 profesori
insotitori 
2 profesori VET

Durata mobilitati elevi - 2
saptamani - octombrie 2021
Durata mobilitati staff - 1
saptamana - octombrie 2021



FLUX 2

16 elevi (8 liceu - clasa a IX-a,
domeniul electric si 8 liceu,
clasa a IX-a, domeniul
electromecanic) + 2 profesori
insotitori 
2 profesori VET

Durata mobilitati elevi - 2
saptamani - martie 2022
Durata mobilitati staff - 1
saptamana - martie 2022



Activități desfășurate în stagiu

 Elevii din clasa a XI-a - calificarile Tehnician in instalatii electrice/Tehnician metrolog vor efectua un

plasament de 2 saptamani/ 60 de ore din cele 150 ore ale modulului M4 "Masini electrice”

 
Elevii de clasa a X-a liceu,domeniul electric si cei de la domeniul electromecanica, vor efectua un

plasament de 60 ore (2 saptamani, 6 ore/zi) din cele 90 ore ale CDL ”Actionari cu motoare

electrice” aprobat de ISJ Iasi, conform planului de invatamant aprobat (OMEN 3915/18.05.2017) si

reperelor privind proiectarea CDL(OMEN 3914/18.05.2017)

Profesorii staff vor participa la un program de formare  timp de 5 zile - 8 ore/zi 



Selectie fluxuri - mobilitati elevi
mai 2021 

•Cerere de înscriere (formular tip);
•CV în format Europass/european completat în limba română şi semnat de către candidat, având
anexate copii xerox după documentele justificative (formular tip);
•Adeverință de la școală care să dovedească nivelul de studii (să fie elev în clasa a XI-a liceu,
domeniul electric, clasa a  X-a domeniul electromecanic – flux 1 sau a IX-a liceu,  domeniul
electric/electromecanic  – flux 2;
•Copie xerox după cartea de identitate;
•Recomandare privind implicarea în activităţile şcolii şi contribuţia la realizarea obiectivelor clasei
de elevi, semnată de profesorul – diriginte (formular tip);
•Scrisoare de intenţie
•Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/ medicul de familie care să ateste că elevul nu suferă
de boli cronice şi că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare. 

DOSAR DE CANDIDATURĂ:



Probe de selecție:

•Proba scrisa + practica pentru atestarea competentelor profesionale 

•Proba orala privind cunoasterea limbii engleze (minim nivelul A1)

•Interviu - motivarea dorintei de participare

•Analiza dosarului de candidatura (nivelul mediilor la disciplinele de

specialitate si purtare, recomandarile facute, discutii cu dirigintele si

profesorii clasei, psihopedagogul scolii)

- Nota finala se obtine prin calculul mediei aritmetice a rezultatelor la cele 4

probe.

- Vor fi selectati 16 elevi si 2 rezerve pentru fiecare flux

Selectia grupului țintă și a
rezervelor



Pregătirea
participanților 

Pana la plecarea in mobilitate,elevii selectati in fiecare flux vor

participa in mod obligatoriu la un program de pregatire realizat cu

profesorii liceului:

 

•Pregatire pedagogica – 10 ore

•Pregatirea lingvistica – 30 ore, platforma OLS

•Pregatire culturala – 10 ore

 

 



Selectie fluxuri - mobilitati staff
mai 2021 

Criterii de eligibilitate: profesori de specialitate, experienta profesionala
in desfasurarea stagiilor de practica si proiectare CDL, nivelul limba

engleza minim A2, tinuta morala, calificativul foarte bine in ultimii 3 ani,
cunostinte IT.

 
PROBE CONCURS:

Analiza si evaluarea dosarelor pe baza unei grilei de evaluare -50p -
Evaluarea competentelor lingvistice- scris, citit, vorbit- 30p 

Proba practica IT- 20p
 

Vor fi selectati 4 profesori si 2 rezerve.
 



32 portofolii
de pregatire

practica

32 documente
Europass
Mobility

 

Rezultate așteptate



 2 modele
Learning

Agreement
 

32 certificate
emise de

firmele de
stagiu

 

Rezultate așteptate



Rezultate așteptate staff

-4 certificate

Europass

- 4 certificate de

participare

- 4 portofolii

profesionale model

pentru profesorii

liceului

-4 modele teste de

evaluare a stagiilor

de practica

 

1 fisa de observatie

stagiar

 

 

dezvoltarea unui

CDL in colaborare

cu partenerii locali

-2 demonstratii

practice/participant

staff

 - un model de

implementare a

ECVET

conventii de

colaborare si

protocoale intre

liceu si agentii

economici-parteneri

reorganizate dupa

modelul MoU.

 



Informații
suplimentare 

 

•http://www.colegiulenergetic.ro/ 

•Cisman Amelia 0728126666, ameliacisman@yahoo.com

 



Mulțumesc!




