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                        Proiectul ” MOBILITATE ERASMUS PENTRU STIMULAREA 

ANGAJABILITĂŢIIVIITOARE” s-a adresat unui număr de 30 de elevi 

de la Colegiul Tehnic ,,Mihai Viteazu ” Vulcan, profil Tehnic, inscriși 

la specializarea Tehnician în automatizări( două fluxuri) și Tehnician 

transporturi ( un flux). 

Scopul proiectului: Desfășurarea unor activități de mobilitate la 

nivel internațional prin care s-au asigurat condițiile de dezvoltare 

personală și profesională ale elevilor, îmbunătățind calitatea 

educației și formării profesionale inițiale și atractivitatea 

activităților desfășurate la Colegiul Tehnic “Mihai Viteazu,, ”.  
 



Obiectivele proiectului:  
 

1. Instruirea și dezvoltarea de competențe tehnice de specialitate 

în conformitate cu standardele de pregatire profesională 

corespunzătoare nivelului de calificare, evaluate într-un sistem 

diferit de învățământ, transferate peste graniță și incluse în 

calificare prin ECVET;  

2.  Îmbunătățirea unor competențe cheie: comunicare într-o limbă 

modernă, managementul relațiilor interpersonale, gândirea 

critică și rezolvarea de probleme, ca o consecință a experienței 

de muncă în altă țară în vederea pregătirii elevilor pentru viață;  

3. Îmbunătățirea capacității Colegiului Tehnic “Mihai Viteazu” de a 

stabili parteneriate la nivel național și internațional, care să-i 

dezvolte pe tineri pentru cariera profesională și viață.  



Da, ERASMUS este o experienţă 

unică, în care poţi să-ţi testezi 

limitele, să-ţi redefineşti 

orizonturile şi să te redescoperi, 

să-ţi faci prieteni noi în toate 

colţurile lumii şi să călătoreşti, dar 

trebuie să ai grijă ce îţi doreşti! 

 



Prima zi la Centro de Formação 

Profissional da Industria Eletronica, 

Energia, Telecomunicações, e Tecnologias 

de Informação (CINEL), Lisabona, 

Portugalia;  





              Activități practice la CINEL  



Măsurarea componentelor electronice cu 

multimetrul 



    Realizarea montajelor cu circuite integrate 



              Măsurarea cu osciloscopul 



Porți logice 



    Locuri și oameni de neuitat  din Lisabona 
 Piaţa Comerţului, construită la 

ordinul Marchizului de Pombal 

din Lisabona după cutremurul 

din 1755 



Fregata Fernando al II lea – Gloria –ultima navă care a parcurs India 

Run, o linie militară obișnuită care a legat Portugalia de coloniile 

sale din India de la începutul secolului al XVI-lea.  



Castelul Sao Jorje( sfântul George) – castel 

maur situat în vârful celui mai înalt  deal din 

Lisabona  



Centrul cultural Belem 
 Mânăstirea Ieronimilor, construită 

în 1502 pentru a comemora 

călătoriile şi realizările lui Vasco da 

Gama 

  Turnul Belem - istoria turnului este 

profund legată de epoca marilor 

descoperiri geografice. A fost construit 

în secolul al XVI-lea (între 1514 şi 1520) 



Muzeul de Azulejos (placă de 

ceramică decorată) 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Plac%C4%83_ceramic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plac%C4%83_ceramic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plac%C4%83_ceramic%C4%83


Muzeul Carris  care povestește istoria celor mai 

îndrăznețe mijloace de transport ale Lisabonei 



Fátima este un oraș în Portugalia, faimos pentru 

viziunile religioase din 1917 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Portugalia
https://ro.wikipedia.org/wiki/1917


Plajele Oceanului Atlantic 

Plaja Nazare  
 

Plaja Cascais 



Sintra  –  bijuteria coroanei Portugaliei. De aici a urmărit 

Regele Manuel I întoarcerea lui Vasco da Gama din 

legendara expediţie în care a descoperit Indiile 

 Palatul Pena 



Cabo da Roca, cel mai vestic punct 

al Europei continentale 



Oceanograful din Lisabona 

 



Un sfârșit dulce 



            Un gând  colectiv la final 

                    Experiența oferită în cadrul proiectului Erasmus a 

fost, de departe, cea mai interesantă de până acum. Am avut şansa 

de a cunoaşte oameni şi locuri noi, care ne-au umplut sufletul cu 

bucurie şi care ne-au deschis ochii pentru a vedea cum este lumea 

cu adevărat. Şi trebuie să spunem că este superbă. Călătoria în 

Portugalia ne-a ajutat să privim ce este in jurul nostru  dintr-o altă 

perspectivă. Portughezii sunt oameni tare simpatici si foarte 

calzi.  ERASMUS este despre oameni, prietenie şi curajul de a pleca 

către orizonturi noi.  Am conștientizat că trăim într-o societate a 

cunoașterii, într-o Europă mobilă și interculturală în care succesul 

nostru depinde de capacitatea de a ne adapta schimbărilor. 

. 


