
 

 

,, O experiență de neuitat,, – profesor însoțitor DUMITRU GABRIELA- 

COLEGIUL TEHNIC ,, MIHAI VITEAZU,, VULCAN 

 

                 În perioada 30.10.2017 – 17.11.2017,  am însoțit 10 elevi de la Colegiul Tehnic ,, 

Mihai Viteazu,, Vulcan, specializarea Tehnician în automatizări,  care  au beneficiat de 3 

săptămâni de  stagii de practică în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+, ACȚIUNEA CHEIE 

1 , VET CU TITLUL “Mobilitate Erasmus pentru Stimularea Angajabilității Viitoare” .  

Instruirea practică s-a desfășurat la   CINEL -  Centrul de formare profesională pentru 

industria electronică, energie, telecomunicații și tehnologia informației din Lisabona, 

Portugalia. Pe parcursul celor 3 săptămâni elevii au participat la activități practice în cadrul 

cărora au realizat lucrări practice specifice specializării. Dotarea cu echipamente performante 

și formatori bine pregătiți au permis elevilor dezvoltarea unor abilități și competențe, de la 

simpla încredere în sine până la activități creative, competențe de comunicare în limbă străină, 

competențe de comunicare în viața de zi cu zi într-un context cultural diferit. Elevii au fost 

foarte apreciaţi de către formatori, ei fiind punctuali şi dornici să se implice în toate 

activităţile organizate. Programul de pregătire profesională a fost completat de un program 

cultural bine structurat,   elevii având posibilitatea să  viziteze principalele obiective turistice 

din Lisabona și împrejurimi. 

Personal, am rămas impresionată de frumusețea țării, dar mai ales a orașului Lisabona, mi-a 

plăcut în mod deosebit lumea de acolo și felul în care ”au grijă de turiști”. 

Portughezii sunt ospitalieri, înțelegători și într-o continuă "boa vida"!  Participarea în acest 

proiect  mi-a oferit posibilitatea de  a  a cunoaşte diferite tradiţii şi culturi.  A fost  încă o 

ocazie când am înţeles că educaţia nu are limite, ci doar este regăsită sub o altă formă datorită 

influenţelor culturale, democratice şi informaţionale regăsite în dezvoltarea fiecărui popor. 

O astfel de experiență te schimbă, te ajută să înțelegi mai bine lumea în care trăiești. 



 

 

 

PREDESCU BOGDAN – elev în clasa a XI a E la COLEGIUL TEHNIC ,, MIHAI 

VITEAZU,, VULCAN 

           Din punctul meu de vedere, perioada în care ești  implicat într-un proiect Erasmus este 

cea mai frumoasă din viața unui elev. Te distrezi, înveți, vizitezi, își faci prieteni noi.  

           Datorită proiectului  PROIECTULUI ERASMUS+, ACȚIUNEA CHEIE 1 , VET CU 

TITLUL “Mobilitate Erasmus pentru Stimularea Angajabilității Viitoare”, am avut deosebita 

ocazie să călătoresc în Portugalia, Lisabona și să observ un alt mod de  a trăi, tradiții noi și cel 

mai important, să acumulez cunoștiințe și să învăț noi metode de lucru necesare pentru 

domeniul în care am ales să profesez. Am reușit să mă adaptez la un alt mediu cultural total 

diferit. Lucrările practice desfășurate în cadrul la   CINEL -  Centrul de formare profesională 

pentru industria electronică, energie, telecomunicații și tehnologia informației din Lisabona, 

Portugalia ne-au ajutat să înțelegem mult mai bine și mai ușor noțiunile prezentate: 

redresoare, măsurarea cu osciloscopul, filtre de netezire, etc. La început, pentru mine 

participarea la activitățile practice a însemnat în primul rând experiența profesională, dar de-a 

lungul programului mi-am dat seama că această experiență nu se limitează doar la aceasta, 

înseamnă călătorii, distracție, cunoștiințe, prieteni, emoții.  Am ramas impresionat de 

frumusețea orașului, de vestitele atracții turistice: Turnul Belem, mânăstirea Jeronimos, 

Muzeul Faianței (Museu do Azulejo), Muzeul Marinei, Monumentul Descoperirilor,  

Muzeul Caleștilor, etc.  

        Cu toate că numărul locuitorilor este foarte mare, toate regulile sunt respectate; oamenii 

nu sunt stresați, sunt foarte politicoși și te ajută daca le ceri ajutorul.   Aceasta experiență m-a 

ajutat sa învăț metode noi și să-mi doresc și mai mult să reușesc în acest domeniu pentru că 

am realizat că meseria de electronist este una dintre cele mai frumoase. Pot spune că la finalul 



acestui proiect sunt foarte mândru și entuziasmat că am avut prilejul să mă bucur de 

frumusețea uneia dintre cele mai vestite capitale și să mă perfecționez pe plan profesional. 

 

 

 



 

 

 


