
Experiența mobilității Erasmus+ 

În perioada 03.09.2018-14.09.2018, în calitate de profesor staff, am participat la mobilitatea organizată în 

Barcelos, Portugalia, în cadrul Proiectului Erasmus+ 2017-1-RO01-KA102-036700, ”ÎNCEPUT DE CARIERĂ 

IT/IT CAREER START-UP”, finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, proiect ce răspunde în mod direct nevoilor 

comune identificate la nivelul consorțiului format din patru școli din regiunea N-E Romania: Colegiul Național 

“Gh. Vrânceanu”, Bacău (instituție coordonatoare), Colegiul Național “Roman Vodă”, Roman, Liceul Teoretic 

“Vasile Alecsandri”, Săbăoani și Colegiul Tehnic “Ion Borcea”, Buhuși.  

Timp de 10 zile, mi-am desfășurat activitatea sub îndrumarea mentorului Luis Cuhna, managerul firmei de 

primire MegaBarcelos. Programul de lucru a fost de opt ore pe zi de activități de tip job-shadowing, în care am 

observat modul de lucru, am purtat discuții, am cooperat și am învățat de la profesioniști în IT cu experiență pe 

piața muncii. 

În prima zi de mobilitate, împreună cu mentorul, am vizitat fírmele de primire ale elevilor participanți 

(Infortraining Unipessoal, Lda, Infcel - Informática & Equipamentos LDA, A.I.A.M. Associação Interculturale 

Amigos Da Mobilidade) și i-am cunoscut pe tutorii lor de practică. 

În cadrul activităților de job-shadowing desfășurate zilnic, am observat modul în care tutorii de practică 

organizează programul elevilor, metodele folosite de tutori și felul în care evaluează și notează activitățile elevilor. 

Am observat și analizat fișele de lucru utilizate de tutori pentru predarea noțiunilor de realizare a paginilor web cu 

Adobe Dreamweaver. Am participat la discuții privind colaborarea cu agenții economici din domeniul IT,  

mijloacele de cooperare dintre furnizorii de formare și piața muncii, formarea profesională inițială și continuă în 

domeniul IT în Portugalia și România. Am lucrat în echipă la îmbunătățirea proiectului de Curriculum la Decizia 

Școlii (CDS “Web design”), produs final al proiectului, în ceea ce privește conținuturile, planificarea materiei, 

metodele de predare-învățare-evaluare, am creat instrumente de evaluare și material didactic.  

În atelierul de lucru din ultima zi de stagiu am prezentat varianta finală a CDS-ului și am dobândit 

recunoașterea oficială a activităților desfășurate în cadrul mobilității prin documentul de Mobilitate Europass și 

Certificat de participare la mobilitate.  

În cadrul programului cultural oferit de gazde în timpul am vizitat orașele Braga, Guimaraes, Valenca și 

Porto, Ponte du Lima și Viana do Castelo.. 

Participarea la mobilitate a avut un impact pozitiv asupra mea deoarece a răspuns nevoilor mele de formare 

profesională curente, mi-a oferit posibilitatea de a lucra în echipă cu persoane cu experiență în domeniul IT, de a 

învăța și consolida atât noțiuni de specialitate cât și metodice, de a observa comportamentul elevilor în afara sălii 

de clasă, unde sunt mai relaxați și devin mult mai spontani si creativi, mi-a demonstrat importanța unui învățământ 

care să pună accent pe învățarea prin aplicații practice, am conștientizat importanța formării profesionale în 

procesul de integrare pe piata muncii, m-a încurajat să adopt o abordare mai reflexivă asupra modului în care voi 

preda. Mi-am imbunătățit abilitățile de comunicare, am relaționat cu persoane cu altă cultură, tradiții si obiceiuri, 

mi-am lărgit orizontul cultural datorită șansei pe care am avut-o de a vizita locuri minunate, încărcate de istorie, cu 

oameni minunați și cu peisaje impresionante.  

Prof. Florin Moldovanu 

Colegiul Național ”Roman-Vodă” Roman 
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