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 Prezentare proiect 
 

Proiectul Erasmus+ de mobilitate KA1-VET, „Calitatea europeană  în formarea 

profesională a elevilor din învățământul tehnic profesional”,  realizat cu sprijinul financiar al 

Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei 

şi Formării Profesionale, derulat pe parcursul   anului școlar 2016-2017, are ca grup țintă elevi 

din clasa a X-a  care  urmează să efectueze stagiile de instruire practică obligatorie. 

Domenii vizate: 

1) Electronică automatizări - „Pregătire de  bază în domeniul  electronică-automatizări” 

(Centrum Kształcenia Praktycznego - centrul de instruire practică din  WROCLAW, Polonia); 

2) Electromecanică - „Pregătire în vederea integrării la locul de muncă în domeniul 

Electromecanic” (P. KOUSIOS  ELECTRICE  Ltd – din PATHOS, Cipru) 

3) Protecţia  mediului „Tranziția de la școală la piața muncii”, ( Institutul Național de Sănătate 

Dr. Ricardo Jorge (INSA) din LISABONA, Portugalia) 

 

Obiectivele  proiectului: 

O.G. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităţilor elevilor Colegiului Tehnic Nr. 2 pentru o mai bună 

inserție profesională pe piața muncii locală și europeană; 

O.S. : 

-Dezvoltarea spiritului antreprenorial prin contactul cu condiţiile şi relaţiile de muncă din UE; 

-Dobândirea unei culturi tehnice specifice profilului tehnic studiat; 

-Imbunătățirea atitudinii privind mobilitatea ocupaţională şi pregătirea continuă a forței de 

muncă; 

-Dezvoltarea personală a participanților prin ameliorarea competenţelor cultural-lingvistice și de 

comunicare. 

Caracterul inovator 

Metodele activ participative, aplicate de tutorii de stagiu, monitorizarea și evaluarea într-

un sistem diferit de cel românesc, vor antrena elevii în activitățile practice, care le vor stimula 

interesul, curiozitatea, creativitatea și vor garanta dobândirea cunoștințelor de specialitate, a 

abilităților și competențelor cheie și specializate prevăzute în Standardele de Pregătire 

Profesionale specifice calificărilor pentru care se pregătesc. 



4 

 

 

 

   Stagiile de practică – O premisă a reușitei profesionale 

    

 

      Stimate elev, 

 

Jurnalul pe care ţi-l propunem dorim să fie un dialog sincer purtat cu tine însuţi în care îţi 

vei nota în mod regulat, experienţele, sentimentele, opiniile,  împărtăşite dintr-un punct de vedere 

critic. Completând paginile care urmează vei înregistra ceea ce ai învăţat nou şi vei putea astfel 

reflecta asupra propriei gândiri, asupra propriului proces de învăţare şi asupra reprezentărilor pe 

care le-ai dobândit în timpul derulării stagiului de practică. Îţi vei putea exprima propriile 

nemulţimiri, dar şi aşteptările, concretizate în dorinţe şi satisfacţii. Ai, astfel ocazia să 

coștientizezi faptul că stagiul de practică este o parte integrantă a procesului de învăţământ ce 

pune în comun concepte teoretice cu situaţii reale de muncă oferind  oportunitatea de a câştiga 

experienţă practică, încredere în sine şi de a avea o viziune din interior a viitoarei cariere.. 

         Cu siguranţă că notarea cu regularitate a reprezentărilor tale, precum şi a punctelor de 

vedere obiective nu este o muncă uşoară, dar treptat îţi vei da seama că reflectarea asupra muncii 

tale te va conduce spre o anume disciplină interioară, spre o cunoaştere a propriului tău eu, te va 

face să fii mai sigur pe tine, mai ales atunci când vei fi pus în situaţia de a lua decizii  și vei vedea 

că satisfacțiile nu vor întârzia să apară.  

Îţi dorim mult succes!  

 

     TOPUL RESPONSABILITĂŢILOR PENTRU CEL CARE ÎNVAŢĂ 

 

 Pune mereu  întrebări! 

 Învaţă totul despre munca ta! 

 Învaţă totul despre munca celorlalți din echipa ta ! 

 Învaţă tot ce poţi despre instituția unde îți vei desfăşura practica ! 

 Dezvoltă relaţii bune ! 

 Munceşte cu seriozitate ! 

 Fii disponibil să ajuţi acolo unde este nevoie ! 

 Fă totul cu responsabilitate! 
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Instituţia și localitatea în care se desfăşoară stagiul de practică 

 

……………………………………………………………………  

       Săptămâna 1 - Ziua 1 de practică  
 
 
Data  completării …………..  
 
 
 

În această zi am învățat ……………………………………………………………………………. 

Mi s-a părut interesant să învăţ despre……………………………………………………………….. 

Informaţiile  pe care  le-am dobândit  mă vor ajuta ……………………………………………………… 

Mi-a plăcut să colaborez cu…………………………………………………………………… 

Dificultăţile pe care le-am întâmpinat ............................................................................................................. 

Ce soluţii am găsit: ........................................................................................................................................... 

Această experienţă îmi va folosi în viitor la…...................………................................................................  
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     Ziua 2 de practică  
 
 
Data  completării …………..  
 
 
 

În această  zi am învățat ……………………………………………………………………………. 

Mi s-a părut interesant să învăţ despre……………………………………………………………….. 

Informaţiile  pe care  le-am dobândit  mă vor ajuta ……………………………………………………… 

Mi-a plăcut să colaborez cu…………………………………………………………………… 

Dificultăţile pe care le-am întâmpinat ............................................................................................................. 

Ce soluţii am găsit: ........................................................................................................................................... 

Ce aş vrea să schimb:.............................................................................................................................…….. 

Această experienţă îmi va folosi în viitor la…...................………................................................................  
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 Ziua 3 de practică  
 
 
Data  completării …………..  
 
 
 

În această lună am învățat ……………………………………………………………………………. 

Mi s-a părut interesant să învăţ despre……………………………………………………………….. 

Informaţiile  pe care  le-am dobândit  mă vor ajuta ……………………………………………………… 

Mi-a plăcut să colaborez cu…………………………………………………………………… 

Dificultăţile pe care le-am întâmpinat ............................................................................................................. 

Ce soluţii am găsit: ........................................................................................................................................... 

Ce aş vrea să schimb:.............................................................................................................................…….. 

Această experienţă îmi va folosi în viitor la…...................………................................................................  
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      Ziua 4 de practică 
 
 
Data  completării …………..  
 
 
 

În această lună am învățat ……………………………………………………………………………. 

Mi s-a părut interesant să învăţ despre……………………………………………………………….. 

Informaţiile  pe care  le-am dobândit  mă vor ajuta ……………………………………………………… 

Mi-a plăcut să colaborez cu…………………………………………………………………… 

Dificultăţile pe care le-am întâmpinat ............................................................................................................. 

Ce soluţii am găsit: ........................................................................................................................................... 

Ce aş vrea să schimb:.............................................................................................................................…….. 

Această experienţă îmi va folosi în viitor la…...................………................................................................ 
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Ziua 5 de practică 
 
 
Data  completării …………..  
 
 
 

În această lună am învățat ……………………………………………………………………………. 

Mi s-a părut interesant să învăţ despre……………………………………………………………….. 

Informaţiile  pe care  le-am dobândit  mă vor ajuta ……………………………………………………… 

Mi-a plăcut să colaborez cu…………………………………………………………………… 

Dificultăţile pe care le-am întâmpinat ............................................................................................................. 

Ce soluţii am găsit: ........................................................................................................................................... 

Ce aş vrea să schimb:.............................................................................................................................…….. 

Această experienţă îmi va folosi în viitor la…...................………................................................................ 
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Instituţia și localitatea în care se desfăşoară stagiul de practică 

 

……………………………………………………………………  

       Săptămâna 2 - Ziua 1 de practică  
 
 
Data  completării …………..  
 
 
 

În această zi am învățat ……………………………………………………………………………. 

Mi s-a părut interesant să învăţ despre……………………………………………………………….. 

Informaţiile  pe care  le-am dobândit  mă vor ajuta ……………………………………………………… 

Mi-a plăcut să colaborez cu…………………………………………………………………… 

Dificultăţile pe care le-am întâmpinat ............................................................................................................. 

Ce soluţii am găsit: ........................................................................................................................................... 

Această experienţă îmi va folosi în viitor la…...................………................................................................  
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     Ziua 2 de practică  
 
 
Data  completării …………..  
 
 
 

În această  zi am învățat ……………………………………………………………………………. 

Mi s-a părut interesant să învăţ despre……………………………………………………………….. 

Informaţiile  pe care  le-am dobândit  mă vor ajuta ……………………………………………………… 

Mi-a plăcut să colaborez cu…………………………………………………………………… 

Dificultăţile pe care le-am întâmpinat ............................................................................................................. 

Ce soluţii am găsit: ........................................................................................................................................... 

Ce aş vrea să schimb:.............................................................................................................................…….. 

Această experienţă îmi va folosi în viitor la…...................………................................................................  
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 Ziua 3 de practică  
 
 
Data  completării …………..  
 
 
 

În această lună am învățat ……………………………………………………………………………. 

Mi s-a părut interesant să învăţ despre……………………………………………………………….. 

Informaţiile  pe care  le-am dobândit  mă vor ajuta ……………………………………………………… 

Mi-a plăcut să colaborez cu…………………………………………………………………… 

Dificultăţile pe care le-am întâmpinat ............................................................................................................. 

Ce soluţii am găsit: ........................................................................................................................................... 

Ce aş vrea să schimb:.............................................................................................................................…….. 

Această experienţă îmi va folosi în viitor la…...................………................................................................  
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      Ziua 4 de practică 
 
 
Data  completării …………..  
 
 
 

În această lună am învățat ……………………………………………………………………………. 

Mi s-a părut interesant să învăţ despre……………………………………………………………….. 

Informaţiile  pe care  le-am dobândit  mă vor ajuta ……………………………………………………… 

Mi-a plăcut să colaborez cu…………………………………………………………………… 

Dificultăţile pe care le-am întâmpinat ............................................................................................................. 

Ce soluţii am găsit: ........................................................................................................................................... 

Ce aş vrea să schimb:.............................................................................................................................…….. 

Această experienţă îmi va folosi în viitor la…...................………................................................................ 



14 

 

Ziua 5 de practică 
 
 
Data  completării …………..  
 
 
 

În această lună am învățat ……………………………………………………………………………. 

Mi s-a părut interesant să învăţ despre……………………………………………………………….. 

Informaţiile  pe care  le-am dobândit  mă vor ajuta ……………………………………………………… 

Mi-a plăcut să colaborez cu…………………………………………………………………… 

Dificultăţile pe care le-am întâmpinat ............................................................................................................. 

Ce soluţii am găsit: ........................................................................................................................................... 

Ce aş vrea să schimb:.............................................................................................................................…….. 

Această experienţă îmi va folosi în viitor la…...................………................................................................ 
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Instituţia și localitatea în care se desfăşoară stagiul de practică 

 

……………………………………………………………………  

       Săptămâna 3 - Ziua 1 de practică  
 
 
Data  completării …………..  
 
 
 

În această zi am învățat ……………………………………………………………………………. 

Mi s-a părut interesant să învăţ despre……………………………………………………………….. 

Informaţiile  pe care  le-am dobândit  mă vor ajuta ……………………………………………………… 

Mi-a plăcut să colaborez cu…………………………………………………………………… 

Dificultăţile pe care le-am întâmpinat ............................................................................................................. 

Ce soluţii am găsit: ........................................................................................................................................... 

Această experienţă îmi va folosi în viitor la…...................………................................................................  
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     Ziua 2 de practică  
 
 
Data  completării …………..  
 
 
 

În această  zi am învățat ……………………………………………………………………………. 

Mi s-a părut interesant să învăţ despre……………………………………………………………….. 

Informaţiile  pe care  le-am dobândit  mă vor ajuta ……………………………………………………… 

Mi-a plăcut să colaborez cu…………………………………………………………………… 

Dificultăţile pe care le-am întâmpinat ............................................................................................................. 

Ce soluţii am găsit: ........................................................................................................................................... 

Ce aş vrea să schimb:.............................................................................................................................…….. 

Această experienţă îmi va folosi în viitor la…...................………................................................................  
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 Ziua 3 de practică  
 
 
Data  completării …………..  
 
 
 

În această lună am învățat ……………………………………………………………………………. 

Mi s-a părut interesant să învăţ despre……………………………………………………………….. 

Informaţiile  pe care  le-am dobândit  mă vor ajuta ……………………………………………………… 

Mi-a plăcut să colaborez cu…………………………………………………………………… 

Dificultăţile pe care le-am întâmpinat ............................................................................................................. 

Ce soluţii am găsit: ........................................................................................................................................... 

Ce aş vrea să schimb:.............................................................................................................................…….. 

Această experienţă îmi va folosi în viitor la…...................………................................................................  
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      Ziua 4 de practică 
 
 
Data  completării …………..  
 
 
 

În această lună am învățat ……………………………………………………………………………. 

Mi s-a părut interesant să învăţ despre……………………………………………………………….. 

Informaţiile  pe care  le-am dobândit  mă vor ajuta ……………………………………………………… 

Mi-a plăcut să colaborez cu…………………………………………………………………… 

Dificultăţile pe care le-am întâmpinat ............................................................................................................. 

Ce soluţii am găsit: ........................................................................................................................................... 

Ce aş vrea să schimb:.............................................................................................................................…….. 

Această experienţă îmi va folosi în viitor la…...................………................................................................ 
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Ziua 5 de practică 
 
 
Data  completării …………..  
 
 
 

În această lună am învățat ……………………………………………………………………………. 

Mi s-a părut interesant să învăţ despre……………………………………………………………….. 

Informaţiile  pe care  le-am dobândit  mă vor ajuta ……………………………………………………… 

Mi-a plăcut să colaborez cu…………………………………………………………………… 

Dificultăţile pe care le-am întâmpinat ............................................................................................................. 

Ce soluţii am găsit: ........................................................................................................................................... 

Ce aş vrea să schimb:.............................................................................................................................…….. 

Această experienţă îmi va folosi în viitor la…...................………................................................................ 
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GGâânndduurrii    llaa    ssffâârrșșiitt  ddee  pprrooiieecctt  

 

 

 

 
 

 

 
Ce am învăţat din acest proiect: 
 
 
 
 
 
Ce mi-a plăcut:  
 
 
 
 
 
Ce nu mi-a plăcut:  
 
 
 
 

 
În ce fel poate influenţa  acest proiect  alegerile mele  profesionale: 
 

 

 

 


