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                                                                                                Prof. ing. Raț Irina – responsabil cu diseminarea 

 

Într-o lume din ce în ce mai interdependentă, economia națională nu își poate valorifica întregul potențial 

decât dacă se sprijină pe sisteme solide de educație și formare. O țară care investește în mod inteligent  în 

educație și formare profesională va putea prospera în toate domeniile: comerț, științe, arte, etc. 

Succesul pe o piață mondială competitivă se bazează pe lucrători competenți, care produc și prestează 

bunuri și servicii inovatoare și de o calitate excelentă. Însă educația înseamnă mult mai mult decât rezultate 

economice: cultura democratică nu va putea prospera în Europa decât dacă fiecare dintre noi își cunoaște 

drepturile civice și responsabilitățile. 

Ținând cont de rolul esențial pe care îl joacă educația în bunăstarea viitoare a cetățenilor, a națiunilor și a 

Europei în ansamblu, Uniunea Europeană a pus la punct un program ambițios: Erasmus+. Acest program are 

drept scop să stimuleze dezvoltarea pesonală și perspectivele profesionale ale europenilor. El sprijină toate 

sectoarele educației și formării, precum și învățarea non-formală pentru tineri, voluntariatul și sportul de masă.  

Colegiul Tehnic “MIHAI BRAVU” beneficiază  de un proiect ERASMUS + în cadrul acţiunii  cheie 1- 

KA1 de tip VET (formare profesională) cu un grant aprobat în valoare de 165.478 euro, cu titlul „INOVARE ŞI 

DEZVOLTARE PENTRU O EDUCAŢIE PROFESIONALĂ DE CALITATE”. 
Aceast articol este este realizat în urma încheierii celui de al doilea flux al proiectului Erasmus+, în care 

14 elevi de la calificarea „Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații”, domeniul Mecanic, s-au deplasat 

într-o experiență de muncă în Plymouth – Marea Britanie timp de 3 săptămâni (24 iunie – 12 iulie 2019), 

organizația de primire fiind Tellus Education Group.  

Cei 14 elevi care studiază domeniul Mecanic din această mobilitate au participat la toate sesiunile din 

cadrul stagiului de practică  “Responsible work practice” care este validat conform Curriculumului în Decizie 

Locală „Tehnologii de asamblare”, conform Standardului de Pregătire Profesională  aprobat prin OMENCS nr. 

4121 / 13.06.2016. Rezultatele învățării atinse în urma activităților desfășurate în concordanță cu unitatea de 

competență  “Comportament de lucru responsabil”,  creditată cu un ECVET, vizează dobândirea de 

cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii, și se referă la înțelegerea:  

1. Cerințelor de la locul de muncă; 

2. Importanța atitudinilor și comportamentelor pozitive la locul de muncă; 

3. Caracteristicile sarcinilor practice de lucru. 

Aceste rezultate ale învățării nu pot fi obținute în absența unui context practic de învățare bazat pe 

muncă. Programul de formare pe parcursul etapei de mobilitate a fost proiectat în funcție de modulele vizate de 

programul de mobilitate și în corespondență cu curriculumul românesc de calificare a elevilor în termeni de 

rezultate ale învățării (termeni de cunoștințe, abilități și atitudini) conform  Unității de rezultate ale învățării:  
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URÎ 6. Realizarea asamblărilor mecanice. La sfârșitul stagiului, după evaluarea finală, competențele dobândite 

de participanți de-a lungul stagiului au fost înregistrate în documentul de mobilitate Europass Mobility care a 

fost înmânat fiecărui participant.    

Înainte de mobilitate elevii au trecut printr-o evaluare inițială a acestor competențe-cheie înainte de 

plecare în mobilitate, evaluatorii fiind profesorii însoțitori care au putut observa progresul acestora pe tot 

parcursul mobilității. Evaluare inițială a avut loc în cadrul unei sarcini prin care evaluatorii au putut observa 

gândirea critică și abilitățile de lucru în echipă (elevii au avut de construit pe echipe un turn de hârtie, alegând și 

implementând o strategie de echipă). 

Pe parcursul mobilității, elevii au avut zilnic contextul de a practica lucrul în echipă, lucrând în perechi 

sau în echipe de 3 persoane. Unii elevi au avut experiența și dorința de a-i instrui și pe colegii lor care nu 

reușeau atât de repede sau eficient să rezolve sarcinile de lucru. În urma observării continue,  s-a constatat faptul 

că elevii au înregistrat progres în ceea ce privește aceste competențe-cheie cu cel puțin 1 punct pe grila de 

observare a comportamente. 

La atelierele de practică, elevii au înțeles sarcinile de lucru, fiind îndrumați și supravegheați în 

permanență de instructori. Deși unii elevi au avut un nivel mai scăzut de limba engleză, aceștia și-au îmbunătățit 

cunoșințele pe parcursul mobilității, fapt apreciat de instructorii de practică, care au spus că pe finalul stagiului 

au putut comunica mult mai bine cu ei în engleză decât la început. De asemenea, stagiul de practică a debutat cu 

prezentarea denumirii în engleză a uneltelor și dispozitivelor necesare în atelier, fapt care a facilitat înțelegerea 

elevilor. De asemenea, instructorii au insoțit tot timpul explicațiile și instrucțiunile prin demonstrații practice. 

În legătură cu gradul de atingere al obiectivelor proiectului, ținând cont de scopul proiectului care  

reprezintă dezvoltarea competenţelor tehnice profesionale şi a competentelor-cheie ale elevilor şi eficientizarea 

formării profesionale în vederea inserţiei profesionale pe o piaţă a muncii în continuă dezvoltare, putem spune 

că fiecare elev a atins următoarele competențe, cunoștințe și abilități pe parcursul mobilității: 

Competențe: 

- Utilizarea documentației tehnice specifice 

- Alegerea materialelor și semifabricatelor necesare executării ansamblurilor mecanice simple 

- Alegerea și utilizarea SDV-urilor, utilajelor și echipamentelor de lucru specifice operațiilor 

tehnologice de executat 

- Executarea asamblărilor demontabile și nedemontabile a pieselor 

- Alegerea și utilizarea dispozitivelor/verificatoarelor pentru controlul calității lucrărilor efectuate 

- Verificarea utilajelor și echipamentelor de lucru 

- Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate 

- Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și de protecție a mediului 

- Colaborarea cu membrii echipei de lucru în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 

Cunostințe: 

- Noțiuni generale despre tehnologia asamblării 

- Asamblări nedemontabile: prin nituire, prin sudare, prin lipire 

- Asamblări demontabile: filetate, prin pene, știfturi și bolțuri, prin caneluri 

- Asamblări elastice 

 



             COLEGIUL TEHNIC “MIHAI BRAVU” 

               Șos. Mihai Bravu nr.428,  

                 sector 3, București  

                                                                                                                                                                     „Cofinanțat din Programul  

                                                                                                                                                                  Erasmus+ al Uniunii Europene"                                                                                                                                                                           

 

         

ERASMUS+KA1_VET-Nr.2018-1-RO01-KA102-048115 

“Inovare şi dezvoltare pentru o educaţie profesională de calitate”                                                                        
                                 

Proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+ 2014-2020 
 

Abilități:  

- Realizarea schemei de asamblare a unui produs simplu 

- Alegerea  și utilizarea SDV-urilor/utilajelor necesare executării operațiilor pregătitoare aplicate 

pieselor în vederea asamblării 

- Alegerea  și utilizarea SDV-urilor/utilajelor necesare executării asamblărilor nedemontabile (prin 

nituire, prin sudare, prin lipire) și asamblărilor demontabile (filetate, prin pene, știfturi și bolțuri, 

prin caneluri, asamblări elastice) 

- Execuția asamblărilor nedemontabile și demontabile simple 

- Verificarea  și controlul îmbinărilor realizate 

Activităţile de învăţare realizate de elevi pe parcursul mobilității: 

- exerciţii aplicative şi practice de identificare şi grupare pe tipuri şi categorii a diverselor materii 

prime și materiale;  

- exerciţii aplicative şi practice de identificare şi grupare pe tipuri şi categorii a diverselor SDV-uri 

specifice realizarii asamblarilor demontabile si nedemontabile; 

- exerciţii practice de executie a operatiilor tehnologice specifice realizarii asamblarilor 

demontabile si nedemontabile; 

- exerciţii practice de execuţie a unor repere şi subansambluri conform unei fişe tehnologice date 

de  tutorele de practică; 

- exerciţii practice de măsurare și control a ansamblurilor realizate. 

 

 

Imagini din timpul experienței de muncă din Plymouth, Marea Britanie 
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Evaluând portofoliile de practică ale acestora și observându-i continuu la ateliere, atât instructorii cât și 

profesorii însoțitori, ingineri din domeniul Mecanic, au putut constata îmbunătățirea competențelor profesionale 

ale elevilor, aceștia având evoluție atât la nivel de cunoștințe cât și la nivel de abilități.  Un progres deosebit l-au 

avut elevii Sladariu Maria și Câță Alexandru, acesta fiind și foarte pasionat de domeniul Mecanic. De 

asemenea, la nivel atitudinal, motivația majorității elevilor a crescut față de domeniul Mecanic, unii elevi 

preferând să petreacă și pauzele de la ateliere pentru a-și continua lucrările. Intstructorii englezi au apreciat 

pozitiv responsabilitatea si dedicarea elevilor liceului nostru. Doar 2 dintre eleve au avut o motivație mai 

redusă, dar și acestea au efectuat toate lucrările necesare, dezvoltându-și astfel competențele. Elevii și-au însuțit 

denumirile în engleză a sculelor și dispozitivelor utilizate, au reușit să le asocieze cu destinația de utilizare.  

Comunicarea în limbă engleză, dificilă la început, a devenit mult mai bună pentru majoritatea elevilor. 

De asemenea, 2 dintre elevii participanti la mobilitate au avut pe primul semestru un grad de absenteism ridicat, 

insa pe parcursul semestrului al II-lea al anului scolar, fiind implicati in pregatirea pentru mobilitate, au 

inregistrat un numar mai redus de absente, iar la stagiul de practica nu au lipsit la nicio sesiune. Acestia sunt 

motivati sa continue cursurile liceale si in clasa a XI-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini de la atelierul mecanic din Plymouth, Marea Britanie 
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În ceea ce privește conditii de transport, masă și cazare, elevii au fost cazați la familii-gazdă, fiindu-le 

asigurate trei mese pe zi (prânzul fiind pus la pachet). Au fost anumite probleme cu 3  elevi care au fost cazați 

singuri la familii, aceștia dorind să fie împreună cu un alt coleg de clasă. Ulterior, aceștia s-au acomodat și au 

reușit să comunice în limba engleză cu gazdele și cu ceilalți elevi de altă naționalitate din casă. Au reușit să 

înțeleagă și să respecte regulile de conviețuire din familiile gazdă. Inițial unii elevi nu au respectat ora de 

întoarcere acasă, însă reprezentanții de la Tellus Education Group au intervenit purtând discuții cu elevii și 

însoțitorii acestora, astfel încât nu au mai apărut niciun fel de probleme legate de această regulă. 

Transportul s-a desfășurat în condiții optime, elevii și însoțitorii venind cu avionul de la București la 

Londra. Pe traseul Londra – Plymouth, Tellus Education Group punând la dispoziție microbuze care i-au dus pe 

elevi direct la destinație, la gazdele acestora. De asemenea, Tellus a oferit elevilor și însoțitorilor abonamente 

gratuite de transport local în Plymouth pe durata stagiului de practică. 

Programul cultural oferit de organizația gazdă a fost unul pe măsură, astfel, în weekenduri s-au organizat 

excursii de către Tellus Education Group, pentru a facilitatea expunerea elevilor la cultura engleză. Pe 24 iunie 

a avut loc turul ghidat al orașului Plymouth. Pe 29 iunie, elevii au vizitat peștera Kent´s Cavern și orașul port 

Torquai. Pe data de 6 iulie, a fost organizată excursia la Morwellham, la George and Charlotte´s Mine, unde 

elevii au participat la ateliere de olărit, spart pietre, împletit sfoară, au mers cu trenulețul în mină și au îmbrăcat 

costume de epocă. De asemenea, în timpul săptâmânii, elevii au participat la evenimente organizate la Tellus: 

serile de karaoke și serile culturale, ocazie cu care au putut interacționa în limba engleză cu alți elevi străini. 
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Imagini din timpul activităților culturale  
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Imagine de la Ceremonia de acordare a Certificatelor Europass Mobility 

 

 

Concluzii finale:  
- stagiul s-a desfășurat conform celor stipulate în Learning Agreement 

- elevii și-au dezvoltat competențele în domeniul Mecanic, dar și competențele-cheie de gândire critică și de 

lucru în echipă (au fost atinse Obiectivele 1 si 2 ale proiectului, cele care făceau obiectului acestui flux) 

- condițiile  de transport, masă și cazare au fost satisfăcătoare, apreciate pozitiv de majoritatea elevilor 

programul cultural a fost amplu și a avut multe opțiuni 

- nivelul de limbă engleză al elevilor s-au dezvoltat 

- elevii au apreciat pozitiv experiența, dorindu-și ca și practica din România să se desfășoare în condiții similare 

celei din mobilitate 

Rezultatele sunt diseminate la nivel local în discuţii cu conducerea şcolii, în cadrul echipei de lucru a 

proiectului, a Consiliului Profesoral al şcolii, a Comisiei metodice a profesorilor ingineri, a Cosiliului elevilor 

şcolii, în lectoratele cu părinţii cât şi în afara şcolii: la nivelul comunităţii sectorului 3, al Inspectoratului Şcolar 

al Municipiului Bucureşti, în Comisiile Metodice ale departamentului pentru proiecte şi programe europene, ca 

modele de transfer de experienţă şi colaborare la nivel european, în media, prin publicaţii şi prezentări 

(prezentare power point, rapoart în limba română) pe platformele de diseminare (platforma proiectului, a 

proiectelor Erasmus + şi a ANPCDEFP).  

Rezultatele obținute pot fi observate pe pagina web a liceului: www.colegiulmihaibravu.ro, pe blogul 

proiectului https://proiecterasmuscom.wordpress.com/ cât și pe pagina de facebook  a proiectului 

https://www.facebook.com/Proiect-Erasmuska1_vet-CTMB-2020673027989089/?modal=admin_todo_tour. 

Proiectul este finanţat din fonduri europene de către Comisia Europeană. Ne asumăm răspunderea pentru 

conţinutul raportului prezent. 
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