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PROIECTE EUROPENE LA COLEGIUL TEHNIC DE 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA 
 

 

LLP (Lifelong Learning Programme) – programul de învățare pe tot 

parcursul vieții -  2007-2013 

 

Primul proiect european din cadrul LLP al 

cărui beneficiar a fost Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară a fost un proiect bilateral 

Comenius, derulat între anii 2007-2009, cu titlul 

“The Birth of Money”, cu o școală parteneră 

din Turcia.  

 A urmat apoi parteneriatul multilateral 

Leonardo da Vinci “Integration of Culture and 

Health Knowledge into the Vocational 

Education  of Food and Beverage”, între anii 

2012-2014, cu instituții partenere din Turcia, 

Olanda, Ungaria, Polonia, Marea Britanie. 

 Între 2013-2015 s-a derulat parteneriatul 

multilateral Comenius “Science Experiments 

on Renewable Energies”, cu școli din Franța, 

Italia, Turcia, Lituania, Olanda. 

Toate aceste proiecte europene derulate 

între 2007 și 2015 au contribuit la creșterea  

dimensiunii europene a instituției noastre, la realizarea unui învățământ 

mai modern și a unei educații de calitate, aliniate la standardele europene, 

bazate pe principii și valori europene. Putem afirma cu certitudine că 

impactul acestor proiecte a fost puternic, atât asupra elevilor și cât și a 

cadrelor didactice ale Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară.  
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Programul Erasmus Plus – 2014-2020 

 

În noul program Erasmus Plus, datorită colaborării cu asociația ASSED 

(Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare), Colegiul Tehnic 

de Industrie Alimentară a fost partener – organizație de trimitere - în cadrul 

proiectului de mobilitate KA1 de formare profesională pentru elevi: 

“Cooperare europeană pentru îmbunătățirea competențelor profesionale 

tehnice la elevi, în proiectarea asistată de calculator 2D/3D CAD” – unde 4 

elevi de clasa a XI-a de la profil tehnic, specializarea electronică-

automatizări (Cărămidă Daniel, Seserman Dragoș Octavian, Blîndu Iulian 

Alexandru și Jescu Andrei), au beneficiat de un stagiu de formare 

profesională în Karsruhe, Germania, în anul școlar 2014-2015, iar alți 4 clasa 

a XI-a de la profil tehnic, specializările electronică-automatizări și 

mecatronică (Grosu Sebastian-Eduard, Morariu-Dubău Radu-Andrei, 

Chioarță Alexandru-Victor, Bosancu Tudor-Ilie) în anul școlar 2015-2016. 

 

Obiectivele acestui proiect au fost: 

•   îmbunătățirea competențelor tehnice de utilizare a aplicațiilor 2D CAD, 

pentru crearea, editarea, modelarea de planuri/schițe/obiecte/instalații, 

folosind programe CAD /programul Inventor; 

•   îmbunătățirea competențelor tehnice pentru vizualizarea și interpretarea 

unor prezentări 3D;   

•    îmbunătățirea competențelor de utilizare a unor instrumente software 

pentru planificarea, realizarea și prezentarea unui proiect  tehnic  

informatizat; 
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•    îmbunătățirea competențelor lingvistice și de incluziune socială. 

Proiectul coordonat de ASSED a răspuns la nevoia elevilor din 

învățământul profesional de a-și îmbunătăți competențele necesare în 

proiectarea asistată de calculator. În acord cu Strategia Europa 2020, care 

vizează o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă, proiectul a susținut 

activitatea de formare profesională inițială pentru a deveni mai atractivă, 

relevantă, orientată către carieră, accesibilă și flexibilă. 

Pentru Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava participarea ca 

partener într-un astfel de proiect de formare profesională a elevilor a fost o 

experiență nouă și decisivă. Faptul că am văzut cum se procedează în acest 

gen de proiecte, care sunt etapele de urmat (procesul de selecție, de 

pregătire, de efectuare a mobilității, de evaluare, de diseminare, etc.) 

precum și informațiile explicite din webinarul publicat pe pagina de web 

Erasmus Plus ne-au dat curaj să încercăm și noi acest prim pas (STEP) în 

Erasmus KA1 mobilități de formare profesională pentru elevi, pentru a 

putea trimite mai mulți elevi ai liceului nostru în astfel de stagii, care într-

adevăr sunt experiențe de formare deosebite și care conduc în mod evident 

la îmbunătățirea competențelor profesionale și lingvistice ale elevilor noștri, 

la integrarea lor mai facilă pe piața muncii dupa terminarea studiilor.  

Astfel, la termenul limită 2 februarie 2016, s-a depus aplicația pentru 

proiectul KA1 de formare profesională “Students Training through Erasmus 

Plus”, cu acronimul STEP, nume sugestiv pentru faptul că a fost primul pas 

independent al liceului nostru în astfel de proiecte. Și, după cum s-a dovedit 

la afișarea rezultatelor, un pas aprobat cu 70 de puncte din 100! S-a primit 

și evaluarea din partea Agenției Naționale pentru a se vedea unde sunt 

puncte mai slabe în aplicație, unde este nevoie de îmbunătățire în derularea 

etapelor proiectului.  

Trebuie amintită aici și candidatura liceului nostru pentru obținerea 

titlului de Școală Europeană, tot în 2016, și aceasta încununată de succes! 

Festivitatea de premiere a avut loc pe 17 iunie 2016, la sala „Spiru Haret” a 

Palatului Parlamentului București, în prezența domnului ministru Adrian 

Curaj, a doamnei secretar de stat Monica Anisie, a doamnei Ecaterina 

Andronescu, a doamnei Monica Calotă, director al Agenției Naționale 
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pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale 

(ANPCDEFP) și a altor personalități. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 

a fost reprezentat de doamna director Tatiana Hladiuc, de responsabila 

comisiei pentru proiecte europene Violeta Iacentiuc și de eleva Evelina 

Părpăuți (membră a echipei de proiect Comenius Science Experiments on 

Renewable Energies, care a obținut locul I la faza națională a concursului 

Made for Europe din aprilie 2016 la Satu-Mare, cu unul dintre produsele 

finale ale proiectului - broșura cu experimente distractive: Funny 

Experiments Booklet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decernarea titlului de Școală Europeană – iunie 2016, Palatul Parlamentului 
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STUDENTS TRAINING THROUGH ERASMUS PLUS 
 

Proiectul de mobilitate de formare profesională a elevilor - STEP 

(Students Training through Erasmus Plus)-  al Colegiului Tehnic de Industrie 

Alimentară Suceava – a oferit stagii de pregătire practică de specialitate la 

standarde europene pentru elevii școlii noastre, pregătindu-i astfel pentru o 

integrare mai facilă pe piața muncii și oferindu-le o șansă în plus în 

dezvoltarea carierei lor profesionale. Obiectivele principale ale proiectului 

au fost: 

 - îmbunătățirea competențelor cheie și a competențelor tehnice 

generale prevăzute de Standardele de Pregătire Profesională, respectând 

planurile de învățământ în vigoare; 

- îmbunătățirea competențelor lingvistice de comunicare în limba 

engleză;  

- îmbunătățirea competențelor personale ale elevilor și formarea unei 

atitudini pozitive față de muncă;   

- educarea elevilor în spiritul valorilor și cetățeniei europene. 

În cadrul acestui proiect au fost selectați 45 de elevi ai Colegiului Tehnic 

de Industrie Alimentară Suceava, după cum urmează: 15 elevi din clasele X-

XI de la profilul electronică-automatizări, 15 elevi din clasele X-XI de la 

mecatronică și 15 elevi din clasele X-XI de la școala profesională - mecanic 

auto. Acești elevi au participat la câte un stagiu de practică de 2 săptămâni 

în Germania, lângă Leipzig, în perioadele stabilite în acord cu organizația de 

primire, în  anul școlar 2016-2017.  Partenerul - organizație de primire – a 

fost compania VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH 

(Vitalis GmbH) pentru ambele fluxuri, organizație cu multă experiență în 

domeniul proiectelor de acest gen.  

 S-au ales aceste trei domenii pentru că baza materială a școlii este cea 

mai puțin dezvoltată pentru aceste trei categorii, impunându-se ca o 

necesitate îmbunătățirea condițiilor de efectuare a stagiilor de pregătire 

practică pentru acești elevi. Temele selectate de către profesorii de 
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specialitate de la profilele menționate respectă programa școlară și vizează 

competențele cheie și specifice ale fiecărei specializări. 

 La sfârșitul fiecărui flux derulat, organizația de primire a evaluat 

individual fiecare participant, pe baza portofoliului realizat, a observațiilor 

din timpul activităților practice și a probei de evaluare finale din ultima zi de 

stagiu. În urma evaluării și a validării compețentelor dobândite pe perioada 

stagiului, participanții au primit un Certificat de participare și documentul 

Europass Mobility în care sunt precizate competențele profesionale 

asimilate. 

Principalele activități ale proiectului au constat în: constituirea echipei de 

proiect, elaborarea  în echipă a tuturor procedurilor necesare bunei derulări 

a proiectului, organizarea unui proces de selecție transparent și corect, 

efectuarea pregătirii pedagogice, lingvistice și culturale dinaintea 

mobilităților, completarea tuturor contractelor, acordurilor și documentelor 

necesare, efectuarea propriu-zisă a mobilităților, monitorizarea elevilor pe 

parcursul mobilității și evaluarea acestora pe parcurs și la final, activități de 

valorizare și diseminare a rezultatelor proiectului, realizarea unor produse 

finale (logo, poster, blog, DVD, broșură, roll-up) care să poată fi utilizate 

pentru diseminarea și valorizarea rezultatelor. 

Elevii beneficiari ai proiectului STEP au competențe tehnice și personale 

mult îmbunatățite în urma  derulării acestuia și deci au mai multe șanse de 

angajare. Putem afirma că derularea proiectului va conduce la creșterea 

gradului de inserție a absolvenților pe piața muncii la nivel local, regional, 

național și chiar european. 

De asemenea, elevii care nu au beneficiat direct de acest proiect vor 

deveni beneficiari indirecți, prin activitățile de diseminare realizate. Fiecare 

va afla despre aceste stagii de formare profesională și despre competențele 

asimilate de colegii lor prin participarea la ele, stimulându-i astfel pentru a 

își îmbunătăți rezultatele școlare pentru a putea avea și ei o astfel de 

oportunitate în viitor. Astfel, pe termen mai lung, liceul nostru își va atinge 

obiectivele de creștere a performanței școlare.  

Organizația de primire - compania „Vitalis Betreuungsgesellschaft für 

Modellprojekte mbH“ a fost înființată în 1997 și este situată în Schkeuditz, 
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localitate aflată la 16 km de Leipzig, regiunea Saxonia din Germania. Vitalis 

GmbH a derulat în decursul a aproape 20 de ani de experiență peste 600 de 

proiecte Leonardo da Vinci și Erasmus Plus KA1, fiind partener pentru multe 

școli, universități și organizații din Europa, primind certificatul de Best 

Practice de două ori din partea Uniunii Europene. A primit peste 4000 de 

beneficiari ai granturilor Leonardo da Vinci sau ai altor proiecte din cadrul 

programelor Comisiei Europene, organizand stagii de practică sau programe 

de schimburi pentru diferite domenii de pregătire. Vitalis GmbH colaborează 

cu Camera de Comerț și Industrie din Leipzig (IHK-Leipzig), Centrul de 

Educație și Formare Profesională - ZAW-Zentrum für Aus–und 

Weiterbildung, cu Camera Meșteșugarilor din Leipzig și cu peste 200 IMM-

uri din domenii diferite pentru implementarea proiectelor în cele mai bune 

condiții.  

Rolul Vitalis GmbH este de a facilita accesul participanților în centre de 

formare moderne, laboratoare echipate cu aparate, instrumente și instalații 

moderne, care folosesc tehnologii inovatoare de ultimă oră, astfel încât să  

se asigure o formare profesională de înaltă calitate.  

De asemenea oferă spații de cazare și masă, transportul local, asigurări 

de muncă și organizarea programului cultural, respectiv activităților de 

petrecere a timpului liber.  

 

 

Organizația are ca scop facilitarea tranziției de la școala la viața activă 

prin posibilitatea de a avea o perspectivă asupra formării profesionale dintr-

Campusul companiei Vitalis Gmbh – Gut Wehlitz, Schkeuditz, Germania 
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o alta țară a Uniunii Europene. Prin experiența dobândită în cadrul 

proiectelor Leonardo da Vinci, inclusiv cu școlile din România, asigură 

derularea în cele mai bune condiții a parteneriatului și îndeplinirea în 

totalitate a obiectivelor proiectului. Sistemul economic din Germania este 

foarte stabil, oferind participanților o șansă de a cunoaște acest sistem și 

acest stil de viață. 

Pentru proiectul de mobilitate STEP, organizația VITALIS GmbH a asigurat 

derularea acestuia în bune condiții și implicarea specialiștilor în domeniile 

solicitate, coordonați de echipa de management: 

- director Ralf Giesecke, fondatorul și directorul general din anul 1997, 

supervizor/tutore  al fiecărui flux al proiectului,  oferind sprijin adecvat și 

din punct de vedere metodologic și din punct de vedere procedural, cu 

informații și servicii; 

- Johanna Rüb - coordonatorul de proiect din partea organizației de 

primire, precum și persoana de contact cu care  partenerul român a stabilit 

clar și a negociat toate aspectele logistice, administrative și procedurale ale 

mobilităților înainte de desfășurarea acestora. În timpul mobilităților a fost 

mereu în contact direct cu grupurile, profesorii însoțitori și cu persoana de 

contact din partea organizației de trimitere.  S-a ocupat de pregătirea  

mobilităților, de aranjamentele practice, de stabilirea și semnarea 

Angajamentului de Calitate, a acordurilor cu participanții, de implementarea 

calitativă a programului de formare,  de recunoașterea și validarea 

competențelor asimilate, de evaluarea acestuia, de exploatarea și 

diseminarea rezultatelor.  A identificat și stabilit obiectivele și aranjamentele 

cele mai potrivite pentru fiecare flux, împreună cu organizația de trimitere. 

A fost responsabilă și de verificarea asigurărilor de sănătate ale 

participanților, de respectarea normelor de sănătate și securitate a muncii, 

de purtarea echipamentelor de protecție, etc. A făcut estimarea costurilor 

pentru șederea grupurilor, a respectat programul stabilit anterior, a 

organizat și însoțit grupurile în vizitele culturale din timpul liber. 

Ca și instructori ai celor 2 fluxuri au fost aleși: 

- Henning Brendler - Departamentul Mecanică Auto și Mecatronică, 

membru al organizației din anul 2015 - cu 15 ani de experiență profesională 
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în domeniu; 

- Olaf Richter - Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și 

Automatizări, membru din anul 2012 - cu  25 ani de experiență profesională 

în domeniu; 

Sarcinile instructorilor de practică, supervizați de tutore, au fost:  

- coordonarea și organizarea sarcinilor profesionale de lucru zilnic, conform 

programului de formare al mobilităților și conform domeniului de pregătire 

a participanților; 

- respectarea normelor de sănătate și securitate a muncii; 

- monitorizarea, observarea progresului și evaluarea participanților. 

 

 

 

 

 

Campusul companiei Vitalis Gmbh – Gut Wehlitz, Schkeuditz, Germania 
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FLUXUL 1 – 15 elevi de la școala profesională 

 Mecanic Auto 

 
Primul flux a fost derulat în perioada 13-24 martie 2017, fiind format din 

elevi de la școala profesională – calificarea mecanic auto, însoțiti de d-nele 

profesoare Violeta Iacentiuc și Cătălina Tanasă. Cei 15 elevi și-au dezvoltat 

competențele profesionale în domeniu, învățând practic despre: 

identificarea cauzelor posibile asociate funcționării defectuoase a 

echipamentelor automobilului; identificarea parametrilor de diagnosticare 

a componentelor automobilului; utilizarea documentației tehnice și 

realizarea lucrărilor de mentenanță a automobilului. De asemenea, elevii - 

viitori mecanici auto - au avut oportunitatea de a vizita fabrica de 

automobile BMW din Leipzig, experiență de neuitat pentru fiecare dintre ei. 

Nr. crt. Nume și prenume elev Clasa 

1.  Bliorțu Sebastian Dumitru X B sp 

2.  Bodnari Iulian Dănuț X B sp 

3.  Cocriș Mihai Valeriu X B sp 

4.  Crețu Robert Adelin X B sp 

5.  Lup Vasile X B sp 

6.  Nicanău Florin Alin X B sp 

7.  Pisoschi Cosmin Constantin X B sp 

8.  Rusu Ștefan Marin X B sp 

9.  Serediuc Daniel Ioan X B sp 

10.  Șuleap George Lucian X B sp 

11.  Ungurean Ioan  Paul X B sp 

12.  Vilhem Răzvan X B sp 

13.  Cureliuc Robert XI B sp 

14.  Găitan Mihai XI B sp 

15.  Nimigean Cristian Narcis XI B sp 
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Fotografii – flux 1 - mecanică auto, 13-24 martie 2017, Schkeuditz, Germania 
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Fotografii – flux 1 - mecanică auto, 13-24 martie 2017, Schkeuditz, Germania 
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Fotografii – flux 1 - mecanică auto, 13-24 martie 2017, Schkeuditz, Germania 
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FLUXUL 2 – 30 de elevi de la profil tehnic, 15 de la 

specializarea mecatronică și 15 de la specializarea 

electronică-automatizări 
 Cel de al doilea flux din cadrul proiectului, derulat în perioada 3-14 

aprilie 2017,  a cuprins 30 de elevi de liceu, 15 de la profilul mecatronică și 

15 de la profilul electronică-automatizări, însoțiți de d-nele profesoare 

Liliana Pătuleanu, Cristina Roibu, Monica Lepcaliuc și de d-nul profesor 

Ionuț Românu. Elevii de la mecatronică au efectuat în principal măsurări 

tehnice, legate de funcționarea automobilelor, iar cei de la electronică-

automatizări au realizat practic circuite electronice. Ambele grupe au avut 

ocazia să se familiarizeze și să lucreze în atelierele Vitalis cu modernele 

imprimante 3D, obținând diferite produse utilizând softul aferent acestor 

imprimante. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt. Nume și prenume elev Clasa 

1.  Bivol Alexandru Sergiu X I 

2.  Cîrlan Constantin X I 

3.  Gălățan Andrei  Ilie X I 

4.  Grecu Cezar       X I 

5.  Holeiciuc Vasile X I 

6.  Nazare Ionuț X I 

7.  Reguș Sebastian Emanuel X I 

8.  Sabadîș Mihai Constantin X I 

9.  Straton Constantin Vasile X I 

10.  Cosovanu Alexandru Marius XI H 

11.  Giurcă Lucian Alexandru XI H 

12.  Leliuc Ioan Eugen XI H 

13.  Popescu Adrian Costin XI H 

14.  Șerban Paul Jean XI H 

15.  Medvichi Sergiu-Florin XI H 
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Fotografii - flux 2 -  mecatronică,  3-14 aprilie 2017, Schkeuditz, Germania  
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Fotografii - flux 2 -  mecatronică,  3-14 aprilie 2017, Schkeuditz, Germania  
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Nr. crt. Nume și prenume elev Clasa 

     1.  Cojocariu Cezar Mihai X H 

2.  Crăciun Gheorghe X H 

3.  Drăgoi Redouan X H 

4.  Grigorean Vlăduț C-tin X H 

5.  Jescu Lucian Viorel X H 

6.  Stratu Gabriel Radu X H 

7.  Tomasciuc Alin X H 

8.  Aiuriesei Andrei Gheorghiță XI G 

9.  Drăgoi Gabriel Alexandru XI G 

10.  Juravle Crin Claudiu XI G 

11.  Lozneanu Andrei XI G 

12.  Mitrofan Andrei XI G 

13.  Reguș Dănuț XI G 

14.  Zvarici Alexandru XI G 

15.  Lucaci Vlăduț  Ștefan XI G 

Fluxul 2 – electronică-automatizări 
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 Fotografii - flux 2 -  electronică,  3-14 aprilie 2017, Schkeuditz, Germania  
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Fotografii - flux 2 -  electronică,  3-14 aprilie 2017, Schkeuditz, Germania  
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VIZITE CULTURALE LA LEIPZIG, BERLIN, DRESDA 
 

Elevii și profesorii însoțitori au avut ocazia să viziteze în timpul liber 

orașele Leipzig, Berlin și Dresda, luând astfel contact direct cu cultura și 

civilizația germană, aceste experiențe contribuind la îmbogățirea bagajului 

cultural și la formarea unei atitudini pozitive față de valorile europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monumentul Bătăliei Națiunilor, Leipzig Biserica Sfântul Thomas, Leipzig 

Parlamentul german, Berlin 
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Altmarkt, Residenzschloss, Frauenkirche - Dresda 

 Marktplatz - Leipzig 
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Biserica Sfântul Thomas, Leipzig 

Gara Centrală, Leipzig 
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Gara Centrală, Berlin 

Parlamentul german, Berlin 
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Centrul vechi, pe malul fluviului Elba, Dresda 

Centrul vechi, Dresda 
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CONCLUZII ȘI IMPACT 

 

La sfârșitul fiecărui flux derulat, organizația de primire a evaluat 

individual fiecare participant, pe baza observațiilor din timpul activitătilor 

practice și a probei de evaluare finale din ultima zi de stagiu. În urma 

evaluării și a validării competențelor dobândite, participanții au primit un 

Certificat de participare și documentul Europass Mobility în care sunt 

precizate competențele profesionale asimilate. 
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La întoarcerea din mobilitate, elevii au completat rapoartele individuale 

generate de platforma Mobility Tool. Din analiza acestor rapoarte s-a 

observat că gradul de satisfacție al beneficiarilor în urma stagiului de 

practică a fost maxim. Toți au fost foarte mulțumiți de faptul că au avut 

oportunitatea de a învăța practic într-o țară ca Germania și au apreciat la 

superlativ calitatea personalului de instruire din cadrul Vitalis.  

Elevii au fost evaluați și la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, după 

întoarcerea din mobilitate, recunoscându-se perioada de practică efectuată 

în Germania și primind note maxime la modulele vizate de instruirea 

practică a fiecărei specializări/calificări. 

La nivel instituțional, proiectul a impulsionat cadrele didactice din cadrul 

Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară în ceea ce privește dorința de a 

accesa programe europene, de a mai participa cu elevii la asemenea 

proiecte, pentru liceul nostru acesta fiind primul pas independent în 

proiectele de mobilitate de formare profesională pentru elevi. 

Proiectul a stârnit curiozitatea și interesul profesional al elevilor din 

școală, de la toate domeniile și nivelurile de calificare, contribuind la 

stimularea spiritului de perfecționare profesională și deci la stimularea în 

acest fel a procesului instructiv – educativ. În timpul activităților de 

diseminare realizate am constatat dorința tot mai multor elevi ai școlii de a 

participa la astfel de programe de instruire. Elevii participanți în acest 

proiect au sesizat și au împărtășit cu colegii lor modul performant în care se 

pot desfășura activitățile practice în atelierele din Germania. 

Pentru membrii echipei de proiect, STEP a constituit o experiență unică 

ce a condus la îmbogățirea modalităților de comunicare profesor – elev, în 

condițiile în care procesul de instruire s-a desfășurat într-o țară străină.  

Dorim ca prin proiectul nostru să dăm un exemplu de bune practici 

tuturor liceelor de profil tehnic, prezentând beneficiile acestor programe 

europene de formare profesională pentru elevi – Erasmus Plus  KA1. 

Vă invităm să aflați mai multe informații despre proiect pe blogul 

acestuia http://step-ctia-sv.blogspot.ro/ sau de pe pagina de FB 

https://www.facebook.com/step.erasmus.plus/. 

 

http://step-ctia-sv.blogspot.ro/
https://www.facebook.com/step.erasmus.plus/
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TESTIMONIALELE ELEVILOR PARTICIPANȚI LA PROIECTUL 

STEP – STUDENTS TRAINING through ERASMUS PLUS  
 

  Bliorțu Sebastian Dumitru, clasa a X-a B SP, mecanică auto 

 

În perioada 13-24 martie 2017 

am participat la mobilitatea din 

cadrul proiectului de formare 

profesională STEP, în Germania, la 

Schkeuditz, domeniul mecanică 

auto. În cadrul acestui stagiu de 

practică am lucrat în echipă, 

învățând lucruri noi legate de munca 

noastră de mecanici auto și ne-am 

dezvoltat capacitățile de a diagnostica diferite tipuri de defecțiuni ale 

motoarelor și nu numai. Încă din prima zi de practică am pus în aplicare 

cunoștințele dobândite la școală, dar am și învățat lucruri total noi, am fost 

puși în situația de a rezolva diferite probleme practice legate de 

funcționarea, diagnosticarea și repararea autovehiculului.  Pot spune că în 

timpul practicii am înțeles mai bine ce înseamnă spiritul de echipă. Am avut 

posibilitatea de a conversa într-o limbă străină, pe care nu eram sigur că o 

stăpânesc, dar pus într-o situație-limită am reușit să mă descurc și să 

dovedesc seriozitate și implicare în rezolvarea problemelor tehnice. 

Mi-au plăcut excursiile organizate de Vitalis pentru că am putut 

beneficia de informațiile oferite de ghizii turistici în principalele orașe 

vizitate: Berlin, Leipzig și Dresda. 

Participarea la acest proiect a fost o experiență super pentru că am avut 

ce învăța, am cunoscut oameni noi, culturi noi, și am putut să văd cum este 

viața de zi cu zi în Germania. Cred că certificatele primite mă vor ajuta în 

viitor pentru că voi putea spune în CV-ul meu că am efectuat practică timp 

de două săptămâni într-o țară renumită pentru seriozitatea muncii așa cum 

este Germania.  
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  Bodnari Iulian Dănuț, clasa a X-a B SP,  mecanică auto 

 

Sunt foarte încântat  de 

participarea mea în cadrul 

proiectului STEP la Schkeuditz 

în Germania, unde am avut 

oportunitatea de a mă forma 

profesional, de a învăța lucruri 

noi în domeniul mecanic, care 

mă vor ajuta în cariera de 

mecanic auto, dar și de 

obținerea certificatului 

Europass, care îmi confirmă 

competențele profesionale în domeniul auto. 

A fost prima mea ieșire din țară, ceea ce mi-a stârnit mult curiozitatea, 

mi-au plăcut excursiile în orașe importante din Germania, unde am văzut și 

am trăit istoria uneia din cele mai mari puteri ale lumii. Am văzut evoluţia 

tehnicii la muzee cu specific, am înţeles automatizarea şi robotizarea la 

fabrica BMW din Leipzig, dar şi la show-room-ul Mercedes-Benz din Berlin. 

Multele ore de practică efectuate mi-au lărgit cunoştinţele şi abilităţile 

practice în domeniul mecanicii auto. 

Dacă aş putea, aş mai participa cu mare interes în astfel de proiecte 

benefice nouă, elevilor, care doresc să se formeze profesional cât mai bine, 

pentru a fi competitivi pe piaţa muncii. 

 

 Cocriș Mihai Valeriu, clasa a X-a B SP, mecanică auto 

 

Cea mai frumoasă experiență de viață pe care am avut-o a fost 

mobilitatea de două săptămâni din cadrul proiectului STEP în Germania, în 

care am avut oportunitatea să particip și să mă implic activ în formarea mea 

profesională. Acolo mi-a plăcut extraordinar civilizația, oamenii care se 

comportă cu străinii ca și cu niște prieteni. Am admirat infrastructura 
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deosebită a acestei țări - 

autostrăzi bine întreținute, 

trenuri de mare viteză, 

curățenia de peste tot și buna 

organizare a transportului 

public. Țara lor este plină de 

istorie, de mărturii a ceea ce 

înseamnă efortul comun de a 

se ridica deasupra greutăților.  

Tot ce am învățat acolo a 

fost și este de mare ajutor pentru mine și pentru viitorul meu, profesând 

ulterior ca mecanic auto sau chiar inginer mecanic. Am avut în Schkeuditz – 

la service-ul companiei Vitalis - un profesor pe măsură, care știa să explice și 

să ne arate orice despre autoturisme. Benefic a fost și faptul că mi-am 

îmbogățit bagajul de cunoștințe în limba engleză. 

Am efectuat și multe excursii în timpul liber, dar dintre toate locurile pe 

care le-am vizitat, cel mai fascinat am fost de fabrica de automobile BMW 

din Leipzig, unde se fabrică modelele M2, seria 1 și cele două modele 

Hybrid – I8 și I3. În vizita de la Berlin, pe lângă muzeul tehnic, cu lucruri 

uimitoare, am  fost impresionat de reprezentanța Mercedes-Benz, unde se 

aflau toate modelele de autoturisme produse de această companie. 

Cele două săptămâni petrecute în Germania înseamnă o mare 

oportunitate profesională, un bagaj vast de cunoștințe și deprinderi 

practice, pe care poate nu reușeam să le dobândesc pe băncile școlii. 

 

 Crețu Robert Adelin, clasa a X-a B SP, mecanică auto 

 

Experiența participării în cadrul proiectului STEP în Germania a fost unică 

pentru mine, mai ales datorită cunoștințelor de specialitate în domeniul 

mecanic pe care le-am dobândit.  
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Am avut șansa de a face 

parte dintr-o echipă de lucru 

care a muncit pentru a se 

forma, pentru a căpăta noi 

deprinderi în domeniul 

tehnic, pentru a înțelege 

cerințele specifice locului de 

muncă, dar într-o altă limbă 

decât cea maternă. 

Cred că voi avea șanse 

mai mari pe piața muncii în 

viitor și datorită certificatului Europass pe care l-am dobândit în urma 

efectuării stagiului de pregătire practică. 

Am fost impresionat de locurile vizitate, de istoria țării, dar și de 

dezvoltarea sa socială, de încrederea pe care o inspiră. 

 

 Cureliuc Robert, clasa a XI-a B SP, mecanică auto 

 

Am participat cu mare 

bucurie la programul de 

formare profesională derulat la 

compania Vitalis de lângă 

Leipzig, în Germania.  Timp de 

două săptămâni am avut 

ocazia să fac învăț multe 

lucruri facând practică într-un 

service auto aparținând acestei 

companii. Acest service avea  

mult spațiu disponibil unde noi am putut să ne desfășurăm activitățile de 

reparare a autovehiculelor. În cadrul proiectului am învățat tehnici noi, 

lucrând cu scule și dispozitive speciale care ne ușurează munca. Eu cred că 

mi-am dezvoltat capacitatea de a lucra mai corect, mai repede și mai 

organizat. Instructorul ne-a explicat clar operațiile de reparare și modul în 
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care acestea trebuie efectuate. Tot aici am învățat despre punctualitatea 

germană, căci numai în prima zi am întârziat câteva minute iar după aceea 

am fost prezenți mereu la timp, pentru că am înțeles că ora 9 este ora 9.00 

în Germania și nu 9.10, ca în România. Mi-a plăcut faptul că în timpul liber 

am avut ocazia să ne îmbogățim și bagajul cultural prin vizitele organizate 

atât de compania Vitalis cât și de profesorii noștri însoțitori. Orașul Leipzig 

mi-a plăcut mult, este un oraș curat și elegant, cu multe monumente și 

locuri istorice. În cadrul acestui proiect am cunoscut oameni noi, cu 

mentalități diferite și de la fiecare am avut de învățat câte ceva.  Am fost 

într-o țară unde oamenii sunt foarte civilizați și corecți și am putut să fac o 

comparație între România și Germania.  

 

 Găitan Mihai, clasa a XI-a B SP, mecanică auto 

 

Pentru mine, participarea la 

acest proiect a fost o experiență 

extraordinară.  

Practica efectuată timp de 

două săptămâni în Germania a 

însemnat pentru mine o 

evoluție pe plan profesional, dat 

fiind că am avut ocazia să învăț 

practic lucruri noi legate de 

diagnosticarea și repararea 

automobilelor. Cel mai mult mi-a plăcut că am lucrat în echipă cu încă trei 

colegi și am reușit să ne îndeplinim sarcinile de lucru cu succes. Pe lângă 

experiența trăită, sunt sigur că certificatul primit și documentul de 

mobilitate Europass mă vor ajuta să am un CV mai bun pentru angajare 

după terminarea școlii profesionale. Eu mă simt mult mai bine pregătit 

pentru meseria de mecanic auto după acest stagiu efectuat într-o țară 

renumită pentru industria auto așa cum este Germania.  De asemenea pot 

spune că mi-am îmbunătățit competențele de comunicare în limba engleză, 

deoarece în timpul practicii am vorbit numai în limba engleză cu 
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instructorul nostru.  Mi-au plăcut locurile vizitate în timpul liber, în mod 

special excursia de la Berlin și vizita la salonul de prezentare a ultimelor 

modele de automobile Mercedes - Benz, marca mea favorită de mașini. 

Dacă s-ar putea aș da timpul înapoi pentru a mai trăi o dată această 

experiență.  

 

 Lup Vasile, clasa a X-a B SP, mecanică auto 

 

Am avut marea șansă de a participa, timp de două săptămâni, la 

formarea mea profesională în cadrul proiectului STEP în Germania. Am fost 

impresionat de modul de 

organizare a activităților, de 

rigurozitatea și corectitudinea 

germană, am fost pus în fața 

problemelor tehnice pe care a 

trebuit să le rezolvăm în cadrul 

echipei, punând în aplicare 

cunoștințele teoretice și practice 

dobândite până atunci. Prin stilul 

său specific, tutorele de practică 

m-a format profesional, făcându-mă să am mai mare încredere în mine, în 

posibilitățile mele, și să înțeleg importanța meseriei de mecanic auto. 

Frumoase și importante pentru cultura mea generală au fost și excursiile 

organizate, și am înțeles că germanii pun preț pe istoria locului și sunt 

mândri de ceea ce sunt și ce reprezintă. 

 

 Nicanău Florin Alin, clasa a X-a B SP, mecanică auto 

 

Experiența participării în cadrul proiectului Erasmus+ STEP în Schkeuditz 

-Germania a fost unică pentru mine, mai ales datorită cunoștințelor și 

abilităților de specialitate în domeniul mecanic pe care le-am dobândit. Am 

făcut parte dintr-o echipă de lucru care a muncit pentru a se forma, pentru 

a căpăta noi deprinderi în domeniul tehnic, pentru a înțelege cerințele 
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specifice locului de muncă, dar am comunicat cu toții într-o altă limbă decât 

cea maternă. Sunt mândru că am fost printre cei mai buni la comunicarea în 

limba engleză. În acest sens m-a 

ajutat mult pasiunea mea pentru 

IT, de unde am învățat limba 

engleză suplimentar. 

Faptul că în urma efectuării 

stagiului de practică am 

dobândit certificatul Europass 

este, poate, cel mai important 

beneficiu pe care l-am dobândit 

prin participarea la proiect, pentru că îmi deschide porțile pe piața muncii în 

domeniul auto. 

Frumoase și interesante au fost excursiile din care am învățat istorie, 

civilizație, dar și tehnică. 

 

Nimigean Cristian Narcis, clasa a XI-a B SP, mecanică auto 

 

Cele două săptămâni petrecute 

în Germania au fost o experiență 

nouă și deosebită pentru mine. 

Practica pe care am făcut-o în 

service și cunoștințele noi pe care 

le-am asimilat îmi vor fi de folos în 

meseria pe care mi-am ales-o, 

aceea de mecanic auto. Certificatul 

primit și documentul Europass 

Mobility cred că îmi vor da o șansă în plus pentru obținerea unui serviciu 

bun după terminarea școlii profesionale. Faptul că a trebuit să comunic 

zilnic în limba engleză mi-a fost un imbold pentru a învăța mai bine această 

limbă, văzând căt este de importantă peste tot.  Mi-au plăcut vizitele 

organizate la Berlin și la Leipzig dar în mod special m-a impresionat  vizita la 

fabrica de automobile BMW din Leipzig. Am avut ocazia să vedem procesul 



Students Training through Erasmus Plus  2016 - 2017 

36 
 

tehnologic modern de fabricație al unui automobil BMW începând de la 

caroserie și până la stadiul final! Tot ceea ce am învățat și am văzut timp de 

două săptămâni în Germania îmi va fi de folos în viitor, atât profesional cât 

și ca experiență de viață, deoarece am observat că mă pot acomoda ușor la 

situații noi și mă pot descurca bine chiar și într-o țară străină. 

  

Pisoschi Cosmin Constantin, clasa a X-a B SP, mecanică auto 

 

Faptul că am făcut parte din 

echipa de proiect STEP în 

Germania, la Schkeuditz, timp 

de două săptămâni, în luna 

martie 2017, a însemnat mult 

pentru mine. În primul rând, a 

însemnat un mare avantaj 

faptul că am efectuat practică 

în domeniul mecanicii auto, de 

unde am plecat cu foarte multe 

cunoștințe total noi, mi-am dezvoltat abilitățile și deprinderile practice în 

domeniu. Un alt beneficiu este dezvoltarea competențelor de comunicare 

în limba engleză. Și nu pot uita de experiențele unice pe care le-am trăit în 

excursiile organizate în Berlin, Leipzig sau Dresda, aflând istorie, trecut și 

prezent.  

 

Rusu Ștefan Marin, clasa a X-a B SP, mecanică auto 

 

Cred că nu voi putea uita vreodată această experiență foarte frumoasă 

anume participarea mea la proiectul STEP. În primul rând nu voi uita faptul 

că am călătorit pentru prima dată în viață cu avionul! Cele două săptămâni 

petrecute în Germania mi-au plăcut foarte mult, am învățat multe lucruri 

care îmi vor fi de folos în viitor, nu numai lucruri legate de mecanica auto, 

de repararea automobilelor ci și cum să te descurci într-o țară străină, cum 

să comunici și cum să te orientezi într-un loc pe care nu îl cunoști. Acum am 
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mai multă încredere în forțele mele proprii și 

cred că în cazul în care aș dori aș putea să îmi 

găsesc un loc de muncă chiar în Germania. Mi-

a plăcut mult ceea ce am văzut în această țară, 

seriozitatea cu care ei privesc munca, 

punctualitatea, regulile pe care le respectă, 

curățenia, civilizația, bunul simț al germanilor. 

Orașele pe care am avut ocazia să le vizităm în 

timpul liber, Berlin, Dresda și Leipzig m-au 

cucerit prin istoria lor, prin frumoasele clădiri 

vechi sau noi dar mai ales prin atmosfera lor civilizată. Este o mare 

diferență între țara noastră și Germania! 

 

Serediuc Daniel Ioan, clasa a X-a B SP, mecanică auto 

 

Sunt foarte încântat de 

participarea mea în cadrul 

proiectului STEP la stagiul de 

practică efectuat la organizația de 

primire Vitalis – din Schkeuditz, 

Germania. Am avut marea 

oportunitate de a mă forma 

profesional, de a învăța lucruri 

total noi în domeniul mecanic, 

care mă vor ajuta în cariera de 

mecanic auto. Am fost impresionat de calmul instructorului de practică, de 

modul în care ne explica, în limba engleză, noțiuni de mecanică auto. Pot 

spune ca am căpătat mai multă încredere în mine și în capacitățile mele 

profesionale și mi-am dezvoltat și capacitatea de a comunica în limba 

engleză. 

Pe lângă multele cunoștințe de specialitate, mi-am îmbogățit bagajul de 

cunoștințe și din domeniul istoriei Germaniei, prin vizitele culturale pe care 

le-am efectuat la Berlin, Dresda sau Leipzig. O altă ocazie unică a fost vizita 
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la fascinanta fabrică de automobile BMW, unde liniile tehnologice sunt 

complet automatizate. Sunt recunoscător că am fost selectat în acest 

proiect, mulțumesc mult și doamnelor profesoare care ne-au însoțit, pentru 

răbdarea și grija de care au dat dovadă. Sunt convins că este un atu 

important pentru viitorul meu ca mecanic auto obținerea certificatului 

Europass. 

 

Șuleap George Lucian, clasa a X-a B SP, mecanică auto 

 

Dacă la anunțarea începerii înscrierii la concursul de selecție pentru 

proiectul Erasmus+  STEP nu eram hotărât să particip, din cauza 

cunoștințelor puține pe care 

consideram că le aveam la limba 

engleză, acum pot spune că aș fi 

regretat enorm dacă nu 

participam. Experiența de a locui 

timp de două săptămâni în 

Germania, de a vedea viața de zi 

cu zi a oamenilor de acolo și mai 

ales practica efectuată într-un 

service bine dotat a fost extraordinară!  

Faptul că am efectuat multe ore de instruire practică în domeniul 

mecanicii auto, aflând multe lucruri noi despre mentenanța și repararea 

autovehiculului, că am dobândit certificatul Europass, nu poate fi decât cea 

mai mare realizare a unui elev-practicant, care își va găsi ușor un loc de 

muncă în domeniul auto. 

Am învățat ce înseamnă lucrul în echipă, colaborarea, cooperarea, dar și 

conștiinciozitatea și rigurozitatea – calități benefice pentru piața muncii. 

Prin excursiile organizate de centrul Vitalis, dar și de profesorii însoțitori, 

am descoperit frumusețea Germaniei, istoria încărcată de durere, dar și 

farmecul actual, am conștientizat că facem cu toții parte dintr-o mare 

familie europeană. 
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Ungurean Ioan  Paul, clasa a X-a B SP, mecanică auto 

 

Am participat cu mare 

plăcere și interes la proiectul 

STEP din Germania- Schkeuditz, 

timp de două săptămâni, și am 

învățat multe lucruri noi 

importante pentru formarea și 

dezvoltarea mea profesională. 

Am învățat cum să lucrez 

corect, ce înseamnă munca în 

echipă, și cum să ai încredere în 

forțele proprii.  

Am beneficiat de vastele cunoștințe ale tutorelui de practică, cu calmul 

și siguranța sa făcându-ne să îndrăgim și mai mult meseria de mecanic auto. 

Am vizitat locuri total noi pentru mine, am văzut istorie, tradiție, dar și 

dezvoltare datorită muncii. 

A fost probabil o șansă unică în viața mea și folositoare pe parcursul 

vieții, atât pentru formarea mea profesională, cât și pentru lărgirea 

orizontului meu cultural. 

 

Vilhem Răzvan, clasa a X-a B SP, mecanică auto 

 

Am participat cu mare 

interes la programul de formare 

profesională care a avut loc în 

Schkeuditz-Germania, la 

compania Vitalis, unde am 

efectuat timp de două 

săptămâni un stagiu de 

pregătire practică în domeniul 

auto în cadrul proiectului STEP, 

alături de alți 14 colegi. Pot 



Students Training through Erasmus Plus  2016 - 2017 

40 
 

spune cu siguranță că în acest stagiu am învățat despre multe probleme 

tehnice legate de diagnosticarea, întreținerea și repararea autovehiculelor. 

Tutorele de practică ne-a fost un adevărat îndrumător dar și prieten în 

același timp și sunt sigur că toate lucrurile învățate mă vor ajuta pe viitor în 

meseria de mecanic auto. De asemenea, participarea la acest proiect ne-a 

făcut să lucrăm în echipă, să înțelegem mai bine ce înseamnă 

responsabilitatea, seriozitatea și profesionalismul. Pe lângă faptul că mi-am 

îmbogățit cunoștințele de specialitate, am progresat mult și în comunicarea 

în limba engleză. Documentul de mobilitate Europass atașat la CV-ul meu va 

fi important în obținerea unui loc de muncă mai bun - fie în țară, fie în 

străinatate. Vizitele efectuate în timpul liber la Leipzig, Dresda și Berlin au 

fost minunate și îmi vor rămâne mereu în amintire.  Cred că cel mai mult m-

a impresionat vizita de la BMW Werk Leipzig, unde am văzut cum se 

construiește un automobil BMW. În aceste clipe sunt mândru de mine și 

mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în implementarea acestui 

proiect pentru efortul depus pentru a ajuta elevii să își îmbunătățească 

competențele profesionale dar și cele personale.  

 

Bivol Alexandru Sergiu, clasa a X-a I, mecatronică  

 

Am participat cu mare 

plăcere la programul de 

formare profesională derulat 

la compania VITALIS în cadrul 

proiectului STEP - Students 

Training through Erasmus 

Plus, în Germania- 

Schkeuditz, la 12 km de 

Leipzig.   

După un drum lung cu 

trenul, un zbor emoţionant cu avionul şi o cursă nocturnă cu autocarul am 

ajuns cu bine la destinaţie, un loc frumos cu condiţii bune de cazare, dar şi 

cu facilități de petrecere a timpului liber. 
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Pe parcursul celor 10 zile de practică am învăţat multe lucruri: să ne 

organizăm timpul şi spațiul de lucru în atelierul mecanic; să folosim corect 

mijloacele de măsurare şi control pentru a stabili calitatea şi a diagnostica 

maşinile; să executăm multe operaţii mecanice; să programăm şi să 

realizăm piese cu imprimanta 3D. În tot acest timp, ne-am dezvoltat 

capacitatea de a lucra mai eficient, în mod corect, ușurându-ne munca şi 

colaborând în cadrul echipei. De asemenea, explicaţiile profesorilor şi 

conversaţiile cu alţi participanţi şi localnici ne-au dezvoltat competenţele de 

comunicare în limba engleză. 

Am avut profesori foarte buni care ne-au organizat şi îndrumat în toate 

activităţile, astfel încât şederea noastră a fost foarte plăcută. Vizitele la 

Berlin, Leipzig şi Dresda au însemnat foarte mult. Fiecare ghid turistic ne-a 

prezentat obiective turistice interesante şi ne-a povestit momente 

importante din istoria Germaniei. Am rămas impresionat de valorile 

culturale văzute, de realizările germanilor, de modul în care s-au organizat 

şi au muncit, au reconstruit şi construit, pentru a fi ceea ce sunt astăzi: 

construcţii impunătoare; ordine şi curăţenie peste tot; realizări tehnice 

importante; oameni civilizaţi care sunt atenţi cu cei din jur şi care respectă 

munca și calitatea ei.  

Sunt foarte încântat de participarea mea la proiect deoarece mă va ajuta 

foarte mult în viitor. Certificatul Europass Mobility pe care l-am obținut în 

urma acestei mobilități va contribui la îmbunătățirea CV-ului meu. 

 

Cîrlan Constantin, clasa a X-a I, mecatronică 

 

Am participat cu mare încredere la 

proiectul de mobilitate Students 

Training through Erasmus Plus, din 

localitatea Schkeudiz/Leipzig, unde 

am făcut practică în atelierele 

companiei Vitalis timp de 2 

săptămâni, învăţând să executăm 

multe operaţii tehnice mecanice cât şi 



Students Training through Erasmus Plus  2016 - 2017 

42 
 

digitale.  

Profesorul instructor de la service a comunicat permanent cu noi, ceea 

ce ne-a făcut să ne simţim bine şi ne-a ridicat moralul când ceva nu ne ieşea 

bine. La service am învăţat mai multe operaţii de măsurare, de control şi de 

verificare a unui autoturism. În timpul practicii, ne-am descurcat foarte bine 

şi profesorul instructor a fost foarte mulţumit de noi pentru că eram atenţi, 

interesaţi, dornici să lucrăm bine.  

Vizita la întreprinderea NUSSBAUM GROUP producătoare de 

componente hidraulice ne-a ajutat să înţelegem cum sunt construite, cum 

funcţionează şi cum lucrează diferite maşini cu comandă numerică pe linia 

de fabricaţie. 

În ultimele 2 zile de practică am învăţat să programăm şi să lucrăm cu 

inprimanta 3D. Dl. profesor Olaf ne-a explicat funcţionarea şi ne-a arătat 

comenzile de bază în folosirea imprimantei. Aplicând comenzile am creat 

diferite modele, pe care el le-a examinat, fiind mulţumit de felul cum am 

lucrat şi de rezultatele obţinute.  

În cadrul proiectului am fost şi am vizitat multe locuri (Leipzig, Berlin, 

Dresda) şi am văzut lucruri interesante: Muzeul de Istorie Contemporană şi 

Muzeul Bach din Leipzig; Muzeul German al Tehnologiei (Technikmuseum) 

din Berlin; Palatul Regal, Catedrala Sfânta Treime din Dresda. Pe lângă 

vizitele la Berlin, Leipzig, vizita la Dresda a fost cea mai frumoasă în opinia 

mea. În acel oraş mi-a plăcut foarte mult arhitectura, monumentele 

impresionante şi locurile frumoase pe care acesta le are. Îmi pare rău că a 

fost o vizită foarte scurtă, dar doresc să revin în acele locuri în viitor.  

În toată această perioadă am cunoscut şi ne-am împrietenit cu oameni 

noi, elevi de la profile tehnice din alte ţări europene. Mi-am dezvoltat 

capacităţile de comunicare în limba engleză şi am învăţat o mulţime de 

lucruri despre lume şi viaţă.  

A fost o experienţă de neuitat, care mă va influenţa în mod sigur în 

viitor. Informaţiile primite, competenţele dobândite ne vor ajuta să ne 

formăm profesional şi să ne găsim un loc de muncă în domeniul  pe care ni 

l-am ales. 
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Cosovanu Alexandru Marius, clasa a XI-a H, mecatronică 

 

Am participat cu mare interes la 

proiectul STEP - Students Training 

through Erasmus Plus, eu fiind în 

fluxul 2 al proiectului, efectuând 

două săptămâni de practică în 

domeniul mecatronicii la atelierul 

companiei Vitalis din Schkeuditz, 

Germania. În această perioadă pot 

spune că mi-am dezvoltat 

abilitățile profesionale dar și pe cele lingvistice, pentru că a trebuit să 

conversăm numai în limba engleză cu instructorul nostru și cu această 

ocazie am realizat cât de folositor este să cunoști această limbă. 

Odată ajunși acolo am fost cazați în campusul Gut-Wehlitz din 

Schkeuditz, un loc minunat.  Din prima zi la atelier am început să realizăm în 

echipă diferite sarcini de lucru. Ne-am dezvoltat capacitățile de a măsura 

diferite mărimi caracteristice bunei funcționări a unui autoturism, am 

învățat cum să ne organizăm spațiul de lucru și cum să lucrăm în echipă. În a 

doua săptămână am lucrat cu imprimantele 3D, am învățat cum trebuie 

lucrat cu asemenea dispozitive, respectiv pașii pe care trebuie să-i urmăm 

până când este realizată piesa. 

În timpul liber am vizitat orașul Leipzig și desigur capitala Germaniei, 

Berlin - care este un oraș cu o cultură foarte bogată. În Berlin am găsit și 

câțiva români care ne-au povestit cum este viața în capitala Germaniei. Am 

vizitat și câteva muzee, unde am putut afla despre trecutul acestei țări 

minunate. Am reușit să vedem și două reprezentanțe de masini respectiv 

Skoda și Mercedes. Mi-a plăcut foarte mult participarea la acest proiect 

pentru că am avut ce învăța, am cunoscut oameni noi cu mentalități 

diferite, am fost într-o țară nouă și am avut ocazia sa fac o comparație între 

țara noastră și Germania. 
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Gălățan Andrei  Ilie,  clasa a X-a I, mecatronică 

 

Am participat la programul 

de formare profesională din 

Schkeuditz/Leipzig cu o mare 

dorință de a învăța lucruri 

foarte folositoare în domeniul 

mecatronicii. Activităţile 

practice desfăşurate în ateliere, 

informaţiile primite la 

întreprinderea pe care am 

vizitat-o şi la Muzeul German al 

Tehnologiei mi-au îmbogăţit mult cunoştinţele mele tehnice. Am petrecut 

două săptămâni alături de ceilalți 29 de colegi, cu care am legat prietenii 

strânse, deoarece lucram împreună, bazându-ne pe cel de lângă noi, pentru 

siguranța noastră.  

Atmosfera din campus era foarte plăcută. Aveam posibilitatea de a ne 

petrece orele libere pe terenul de sport, sau la Club unde ne întâlneam 

seara pentru a discuta, a asculta muzică sau pentru a juca şah, biliard. 

Vizitele pe care le-am făcut în oraşele Schkeuditz, Leipzig, Berlin, Dresda 

m-au ajutat să cunosc oamenii de acolo şi obiceiurile lor. Am văzut locuri 

frumoase, construcţii impresionante, monumente istorice şi de artă cu care 

germanii se mândresc.  

Profesorii coordonatori au făcut din programul de pregătire o activitate 

la care luam cu drag parte, având grijă să primim toate informațiile pe care 

le ceream. Activitățile desfășurate (de practică profesională, culturale, 

sportive, gospodărești) au fost foarte interesante. Programul variat ne-a 

oferit multe experiențe plăcute, dar și utile.  

Organizatorii acestui stagiu de formare profesională, instructorii și 

profesorii însoțitori merită toate mulțumirile noastre pentru șederea în 

Germania, cunoștințele căpătate și abilitățile pe care ni le-am format.  

Sperăm să putem merge și anul viitor să învățăm alte lucruri noi.  
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Giurcă Lucian Alexandru, clasa a XI-a H, mecatronică 

 

Când am auzit de acest proiect am început sa 

îmi pun întrebări „Cum ar fi dacă aș reuși să merg 

și eu?” și „Oare am posibilitatea să merg?”. Mai 

ales că domeniul în care se făcea stagiul de 

practică este ceea ce mă pasionează și studiez la 

școală. Am participat cu emoție la concursul de 

selecție și am reușit să iau probele cu bine pentru 

a putea merge în mobilitatea din Germania. 

Împreună cu ceilalți colegi, am făcut multe ore 

de pregătire suplimentară cu doamna profesoară 

pentru a învață mai bine limba engleză și să 

putem face față la instruirea practică din 

Germania. Timpul a trecut iar ziua plecării a venit. Am călătorit pentru 

prima dată cu avionul. Inițial a fost o senzație puțin ciudată apoi m-am 

obișnuit. Am ajuns în Schkeuditz, la compania Vitalis și am fost întâmpinați 

cu căldură de cei de acolo. 

În fiecare zi am mers la locul de practică și am primit diferite sarcini de 

lucru în cadrul echipei. Am realizat multe măsurători tehnice cu diferite 

dispozitive și în ultimele zile am avut oportunitatea de a lucra cu 

imprimantele 3D.  Am învățat cum să utilizăm softul imprimantei și cum să 

realizăm diferite piese sau modele 3D. 

În timpul liber am avut organizate câteva vizite în orașele mai 

importante din apropiere. Am fost la Leipzig, Berlin și Dresda și am aflat 

despre istoria și cultura acestor orașe chiar de la ghizii turistici care ne-au 

însoțit. Am văzut multe lucruri captivante și interesante care m-au 

impresionat. 

Zilele au trecut fără să ne dam seama și a trebuit sa ne întoarcem acasă.  

A fost o experiență unică pentru mine și dacă aș avea ocazia aș repeta-o. 
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Grecu Cezar, clasa a X-a I, mecatronică      

 

Pentru mine, participarea la 

acest proiect STEP de formare 

profesională în domeniul 

mecatronicii  - care a fost 

găzduit de organizația VITALIS 

din Schkeuditz, aproape de 

orașul german Leipzig - a fost o 

ocazie unică și de neuitat.  

În cadrul acestui proiect am 

făcut practică într-un atelier 

bine dotat unde am învățat foarte multe lucruri și mi-am îmbunătățit mult 

toate cunoștințele despre mecatronică în cele două săptămâni. Acolo am 

fost întâmpinați cu căldură de un instructor foarte priceput, care a avut 

multă răbdare cu noi. În service am executat mai multe lucrări: am măsurat 

diferite mărimi tehnice caracteristice bunei funcționări a unui automobil, 

am tăiat, am sudat. Mi-a plăcut că am lucrat în echipă și am învățat multe 

lucruri noi și folositoare. 

Am mai avut ocazia de a lucra la imprimanta 3D, unde instructorul Olaf 

ne-a explicat cum se programează şi funcționează imprimanta. Am realizat 

modelele dorite şi le-am păstrat.  

Mi-au plăcut foarte mult excursiile organizate în timpul liber. Vizitând 

oraşele Berlin, Leipzig, Dresda am rămas cu amintiri de neuitat. Locurile și 

monumentele văzute, muzeele vizitate ne-au făcut să cunoaștem cultura și 

civilizația țării gazdă.   

Participarea la proiect a fost o experiență de viață unică şi aș mai 

participa oricând cu mare drag la un asemenea proiect. Activităţile 

desfăşurate în Germania m-au ajutat în dezvoltarea mea profesională dar şi 

culturală. Comunicarea în limba engleză mi-a fost de mare ajutor învățând 

să înțeleg mai bine limba engleză, dar şi importanţa ei în lume. 
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Holeiciuc Vasile, clasa a X-a I, mecatronică 

 

Pentru mine participarea la 

acest proiect Erasmus Plus a 

fost foarte importantă. Am 

aşteptat-o cu mare nerăbdare 

şi m-am pregătit din timp 

pentru a merge în Germania.  

Stagiul de două săptămâni 

a avut loc în oraşul Schkeuditz 

de lângă Leipzig, unde VITALIS 

– organizația gazdă din cadrul 

proiectului - îşi are sediul. Practica în atelierul mecanic și în cabinetul de 

electronică pe imprimanta 3D, ne-a învăţat multe lucruri utile şi 

interesante. Cu multă răbdare şi amabilitate, instructorii ne-au explicat cum 

se face totul şi ne-au ajutat atunci când ne-am pierdut.  

Am vizitat multe oraşe: Leipzig, Dresda şi capitala Germaniei Berlinul, 

unde am văzut multe lucruri şi locuri frumoase. Am vizitat monumente şi 

locuri istorice, muzee, showroom-ul Mercedes-Benz din Berlin, magazine, 

pieţe.  

Am învăţat foarte multe lucruri noi în acest proiect, am petrecut 

momente plăcute alături de colegii mei şi de profesorii noştri, care ne-au 

purtat de grijă şi ne-au acordat toată atenţia. Le mulţumim că ne-au făcut 

posibilă această participare la un proiect european. 

 

Leliuc Ioan Eugen, clasa a XI-a H, mecatronică 

 

Am participat, în cadrul proiectului  “Students Training through Erasmus 

Plus” – STEP, împreună cu alți 14 colegi de la același profil – mecatronică - la 

stagiul de formare profesională desfășurat în perioada 3-14 aprilie 2017, la 

Schkeuditz, Germania. Timp de două săptămâni                                                                                                                                                                                                     

am învățat multe lucruri de specialitate noi, sub instruirea maistrului care 



Students Training through Erasmus Plus  2016 - 2017 

48 
 

ne-a explicat practic și verbal sarcinile zilnice de rezolvat și cum să lucrăm 

corect în cadrul echipei, lucruri care în mod sigur mă vor ajuta pe viitor.   

Documentul Europass 

Mobility obținut în urma 

participării la stagiul de practică 

va contribui foarte mult la 

îmbunătățirea CV-ului meu. Pot 

spune că în cadrul acestui 

proiect am dobândit noi 

cunoștințe de specialitate, 

abilități practice și capacități 

tehnice de utilizare  a SDV-urilor 

cu care era echipat atelierul. 

  De asemenea, mi-am îmbunătățit competențele lingvistice de 

comunicare verbală și scrisă în limba engleză. Sunt sigur că această 

experiență imi va fi de mare folos pentru cariera mea profesională. 

 

Medvichi Sergiu Florin, clasa a XI-a H, mecatronică 

 

Proiectul “Students 

Training through Erasmus 

Plus“ a fost un proiect foarte 

folositor pentru mine și 

pentru colegii mei. Noi am 

participat la mobilitatea din 

fluxul 2, facând practică timp 

de două săptămâni la 

compania Vitalis din orașul 

Schkeuditz, Germania. Prin 

intermediul acestui proiect 

mi-am dezvoltat foarte mult cunoștințele în domeniul meu, realizând în 

mod practic măsurători tehnice de specialitate. În tot acest timp mi-am 
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dezvoltat competențele lingvistice de comunicare în limba engleză și am 

cunoscut și cultura germană. 

Stagiul de practică l-am facut într-un atelier foarte bine dotat, cu un 

profesor extraordinar, acesta facând parte din staff-ul companiei Vitalis.  

Am avut oportunitatea de a vizita și o fabrică din apropiere pentru a 

observa diferite operațiuni realizate doar cu mașini cu comandă numerică, 

CNC-uri. În ultimele zile am învățat să folosim imprimanta 3D, realizând mai 

multe machete. 

Vizitele pe care le-am făcut în timpul liber în orașele Leipzig, Berlin și 

Dresda mi-au plăcut mult, Germania fiind o țară cu oameni civilizați, care 

respectă regulile și de aceea orașele lor sunt foarte curate și elegante. 

Infrastructura lor și organizarea transportului pot fi date ca exemplu multor 

țări. În concluzie a fost o experiență foarte folositoare și în același timp 

plăcută pentru mine, pe care, dacă ar fi posibil, aș vrea să o mai repet o 

dată. 

 

    Nazare Ionuț, clasa a X-a I, mecatronică 

 

Am participat cu mare 

interes la programul de 

formare profesională, care a 

durat două săptămâni, din 

cadrul proiectului STEP. 

Acest stagiu de practică s-a 

desfășurat în orașul 

Schkeuditz – Leipzig şi m-a 

ajutat să-mi îmbunătățesc 

competenţele şi abilităţile 

tehnice. Comunicarea în 

limba engleză mi-a fost de mare ajutor pentru a-mi forma mai bune 

competenţe lingvistice la limba engleză. Faptul că zilnic trebuia să comunic 

în limba engleză a fost un imbold pentru mine pentru a o învăţa mai bine, 

văzând cât de importantă este peste tot. Mi-au plăcut mult vizitele culturale 
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organizate în timpul liber în Leipzig şi în vecinătate, în Berlin, Dresda. Sunt 

foarte fericit că am participat la proiectul STEP, deoarece acest lucru mă va 

ajuta mult pe viitor pentru că acolo am învăţat lucruri noi.  

Zilele petrecute în Germania au însemnat o experiență nouă și deosebită 

pentru mine. Cred că acest lucru îmi va da o șansă în plus în obținerea unui 

serviciu după terminarea studiilor.  

 

Popescu Adrian Costin, clasa a XI-a H, mecatronică 

 

Experiența celor două 

săptămâni petrecute în 

Germania mi-a lăsat amintiri 

foarte plăcute și nu regret 

deloc că am participat la acest 

proiect de mobilitate pentru 

formarea profesională a 

elevilor. Am fost un grup mare 

de 30 de elevi, 15 de la 

mecatronică și 15 de la 

electronică – în fluxul 2 al proiectului. Noi, cei de la mecatronică, am făcut 

practica într-un atelier mecanic care era în cadrul unui service auto. A fost o 

perioadă cu multe activități – în primul rând activități practice efectuate în 

atelierele Vitalis, atât în atelierul mecanic cât și în atelierul de electronică. 

Mi-a plăcut faptul că am lucrat în echipă și ne-am organizat bine. Pe 

parcursul stagiului mi-am dezvoltat abilitățile practice de a realiza diferite 

măsurări tehnice, iar în atelierul de electronică am învățat să utilizez 

modernele imprimante 3D. 

În al doilea rând am avut oportunitatea de a vedea orașe frumoase 

precum Leipzig, Berlin și Dresda și de a afla lucruri interesante despre 

istoria și cultura Germaniei.  

Pot spune că am progresat la limba engleză, pentru că instructorii au 

vorbit cu noi numai în engleză și în aeroport, tren sau în orice magazin a 
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trebuit să vorbim tot în limba engleză.  Am observat că mă pot descurca 

fără probleme și am căpătat mai multă încredere în mine.  

Certificatul de participare și documentul Europass Mobility mă vor ajuta 

să am un CV mai bun, deci voi avea mai multe șanse pentru a găsi un loc de 

muncă după terminarea studiilor.   

 

Reguș Sebastian Emanuel, clasa a X-a I, mecatronică 

 

Mi-a plăcut foarte mult 

participarea mea la stagiul 

de practică de 2 săptămâni 

în cadrul proiectului de 

mobilitate STEP - 

„Students Training through 

Erasmus Plus” desfășurat 

în localitatea Schkeuditz, 

lângă Leipzig, Germania.  

În cadrul stagiului de practică mi-am îmbunătățit cunoștințele și 

abilitățile în domeniul mecanic – mecatronic. Am învățat: să realizez 

măsurători și testări; să execut prelucrări mecanice și operații de întreținere 

și reparații; să sudez; să utilizez aparate de măsură și control, precum și 

mașini-unelte. Profesorul instructor a fost foarte înțelegător cu noi, a fost 

atent la ceea ce făceam, comunica cu noi și ne explica tot ceea ce nu știam.  

La cabinetul de electronică, am luat cunoștință cu vestita imprimantă 

3D. Acolo am lucrat pentru a face diferite piese. Mi s-a părut foarte 

interesant să o programez și ceea ce puteam realiza cu aceasta. 

Vizita la firma NUSSBAUM GROUP, producătoare de piese folosite în 

acționarea hidraulică, ne-a ajutat să înţelegem construcția și funcţionarea 

maşinilor cu comandă numerică pe linia de fabricaţie. Totodată, am văzut 

care este organizarea, care sunt mașinile ce lucrează într-o întreprindere 

din Germania. 

Am ajuns la concluzia că în timpul șederii noastre ne-am îmbunătățit 

comunicarea în limba engleză, dar ne-am îmbogățit și cunoștințele 
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culturale. Au fost experiențe de neuitat. În special mi-a plăcut când am 

vizitat alte orașe precum Dresda și Berlin. Mi-a plăcut arhitectura lor și am 

aflat lucruri foarte interesante despre aceste orașe.  

Sper că în viitor voi mai avea ocazia de a vedea acele locuri, care m-au 

impresionat. 

 

Sabadîș Mihai Constantin, clasa a X-a I, mecatronică 

 

Am participat cu foarte 

mult interes la acest proiect de 

mobilitate în Germania, unde 

am învățat foarte multe lucruri 

pe care nu puteam să le 

învățăm în Romania într-un 

termen așa de scurt. În aceste 

două săptămâni am lucrat în 

atelierul mecanic al companiei 

Vitalis iar în ultimele zile ne-am 

mutat în alt atelier pentru a lucra cu imprimantele 3D. Condițiile din 

atelierele din Germania au fost mult mai bune decât cele pe care le avem 

noi în școală. Maistrul instructor a fost foarte calm și înțelegător, pot să 

spun chiar prietenos cu noi. El ne-a spus că întotdeauna a apreciat grupurile 

din România, care au fost mai disciplinate și mai serioase decât alte grupuri 

din alte țări.   

Mi-a plăcut foarte mult acest proiect deoarece în timpul liber au fost  

excursii foarte frumoase iar profesorii noștri însoțitori au știut să ne facă 

excursia mult mai frumoasă. Cazarea și mâncarea oferite în campusul 

companiei Vitalis au fost foarte bune iar clubul a fost o oportunitate foarte 

bună pentru a ne relexa și a ne simți bine. Mi-a plăcut și faptul că totul a 

fost gratis și am avut și bani de buzunar cu care ne-am putut lua suveniruri 

și multe altele.  

În concluzie eu aș vrea să mai merg o dată deoarece a fost super frumos 

și aș vrea să învăț cât mai multe. 
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Straton Constantin Vasile, clasa a X-a I, mecatronică 

 

Impresia pe care mi-a 

lăsat-o acest proiect a fost 

una foarte bună. M-am 

bucurat mult că am luat parte 

la  proiectul  ”STEP - Students 

Training through Erasmus 

Plus”.  Am învăţat foarte 

multe lucruri pe care nu le 

ştiam şi care în viaţă îmi vor fi 

de folos.  Profesorul de la 

practică a fost foarte înțelegător, calm și răbdător cu noi. Foarte interesante 

mi s-au părut și activitățile din ultimele zile în care am învățat să folosim 

imprimantele 3D și să printăm diferite modele.  

După finalizarea perioadei de practică și după evaluarea finală am primit 

un certificat de participare și documentul de mobilitate Europass, în care 

sunt trecute cunoștințele dobândite timp de două săptămâni. Acestea mă 

vor ajuta să am un CV mai bun față de alții care nu au avut această 

oportunitate și cred că șansele mele de a mă angaja sunt mai bune acum. 

Perioada petrecută în Germania a însemnat o experiență nouă și 

deosebită pentru mine. Mi-a plăcut că în timpul liber am facut excursii în 

mai multe locuri interesante din Germania (Leipzig, Berlin, Dresda). 

Povestirile ghizilor despre zidul Berlinului sau despre bombardarea Dresdei 

m-au impresionat mult. Acest proiect îmi va rămâne mereu ca o amintire 

frumoasă. 

 

Șerban Paul Jean, clasa a XI-a H, mecatronică 

 

Experiența pe care am avut-o în Germania a fost unică deoarece am 

văzut și am făcut lucruri pe care nu le puteam face aici. Eu, impreună cu alți 

14 colegi, am făcut un stagiu de practică pe profilul nostru la atelierul 
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companiei Vitalis din 

Germania, mai exact în 

orașul Schkeuditz. Am avut 

programul de practică de la 

8 dimineața până la ora 15, 

cu o oră pauză de masă, iar 

apoi aveam timpul nostru 

liber. Pot spune că am 

învățat multe lucruri noi 

legate de măsurările 

tehnice specifice, despre 

structura şi funcţionarea mijloacelor de măsurare şi control, structura şi 

funcţionarea instalaţiilor şi a sistemelor de măsurare, precum și despre 

construcţia şi funcţionarea unei imprimante 3D. 

Mi-a plăcut organizarea companiei Vitalis, cum au transformat o veche 

clădire istorică într-un loc plăcut pentru cazare, birouri și ateliere pentru 

elevi. Faptul că aveau un club pentru petrecerea timpului liber iarăși mi-a 

plăcut foarte mult. Aici am cunoscut și alți elevi, mai ales din Polonia, care 

veniseră tot pentru  a face practică în Germania.   

În timpul liber noi am avut organizate diferite excursii. Am fost 

impresionat de vizita făcută la Berlin, un oraș atât de curat, cu oameni 

civilizați. În Berlin am fost la reprezentanțele Skoda și Mercedes și am văzut 

niște “bolide extraterestre”! Apoi o altă excursie a fost la Dresda unde am 

vizitat centrul istoric, cu frumoase clădiri refăcute după puternicele 

bombardamente care aproape au ras orașul în timpul celui de al doilea 

război mondial. În final a fost o experiență foarte frumoasă și nu cred că voi 

mai avea ocazia să o repet. Nu o să o uit niciodată! 

 

Aiuriesei Andrei Gheorghiță, clasa a XI-a G, electronică-automatizări 

 

Participarea la proiectul STEP – “Students Training through Erasmus 

Plus” a reprezentat pentru mine o șansă de a învăța lucruri noi atât pe plan 

profesional cât și din alte puncte de vedere. A fost o experiență plăcută, în 
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care am cunoscut oameni cu 

mentalități diferite de cele ale 

noastre, am vizitat locuri interesante 

pline de istorie.  

Pot spune că mi-a plăcut mult 

atelierul de electronică bine dotat și 

în care am avut toate condițiile 

pentru a realiza practic montaje 

electronice. Am învățat să folosim 

imprimanta 3D și am reușit să 

printăm diferite piese sau figurine cu ajutorul acesteia. Instructorul cu care 

am făcut practică ne-a ajutat foarte mult și a fost calm și răbdător cu noi.  

Vizitele făcute la Leipzig, Berlin și Dresda au fost pline de informații 

interesante legate de istoria locurilor și am reușit să vedem câteva obiective 

turistice importante ca Poarta Brandenburg sau Reichstag, sediul 

Parlamentului german. M-au impresionat informațiile legate de zidul 

Berlinului și modul în care s-a realizat unificarea celor două țări despărțite 

de acest zid nedrept. 

 

Cojocariu Cezar Mihai, clasa a X-a H, electronică-automatizări 

 

În primul rând ar trebui să încep cu primul 

lucrul pe care l-am făcut acolo, acesta fiind 

cazarea la pensiunea Vitalis. Când am ajuns am 

fost cazați fiecare în camere destul de bine 

amenajate pentru un colectiv școlar, cu dotări 

suficiente, cum ar fi apă caldă, televizor, internet 

și un loc spațios pentru relaxare și odihnă. 

Excursiile pot spune că au fost interesante, 

nu doar din punct de vedere recreativ, ci și din 

punct de vedere informativ. Am avut ghizi care 

ne-au stat la dispoziție în excursiile din Berlin și 

respectiv Dresda, care ne-au explicat, pe înțelesul nostru, în limba engleză, 
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aproape orice s-a putut despre aceste orașe și istoria lor. Pot spune că și 

cazarea de la hotelul din Berlin a fost una excelentă, având condiții foarte 

bune. 

În ultimul rând trebuie să menționez cel mai important lucru din acest 

proiect, acela fiind practica desfășurată în intervalul de două săptămâni cât 

am stat acolo. Ce am realizat și ce am învățat totodată ne-a ajutat foarte 

mult și ne va ajuta pe viitor, mai ales că nu oricine poate dispune de această 

ocazie. Suntem norocoși că am fost aleși să facem parte din acest proiect. 

Am avut un profesor tehnician în electronică ce ne explica tot ce și cum 

trebuia să facem, am dispus de echipament necesar pentru realizarea 

obiectivelor și am fost ajutați să învățam ce nu am învățat în toți acești ani 

la școala noastră. Mă bucur nespus că am adăugat competențe cheie 

importante la CV-ul meu, ceea ce mă va ajuta în viitoarea mea carieră. 

 

Crăciun Gheorghe, clasa a X-a H, electronică-automatizări 

 

Mă bucur că am luat parte 

la proiectul STEP pentru că mi-

a oferit oportunitatea de a 

acumula cunoștințe noi despre 

electronică și automatizări, 

precum și de a lucra cu 

imprimanta 3D și osciloscopul.  

De asemenea, am făcut 

cunoștință cu cultura și 

civilizația germană la ea acasă, 

vizitând locuri frumoase cu o istorie bogată. Asistența permanentă de care 

ne-am bucurat din partea profesorilor însoțitori și a instructorului de 

practică a fost la înălțime întrucât am primit explicații pentru tot ceea ce ne 

era neclar astfel încât să reușim îndeplinirea sarcinilor de muncă din timpul 

stagiului. Consider că aceste 2 săptămâni de practică îmi vor fi de mare 

ajutor în cariera mea viitoare, iar certificatul european obținut îmi va oferi 
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șanse mai mari în obținerea unui loc de muncă în domeniul electronicii 

după terminarea studiilor. 

 

Drăgoi Gabriel Alexandru, clasa a XI-a G, electronică-automatizări 

 

Aceste două săptămâni 

au însemnat o experiență 

deosebită pentru mine. Prin 

acest stagiu de practică mi-

am extins nivelul de 

cunoștințe profesionale, 

mi-am îmbunătățit 

competențele de 

comunicare în limba 

engleză, mi-am dezvoltat 

capacitatea de lucru în 

echipă și am interacționat cu elevii din alte țări ai Uniunii Europene. 

Activitățile practice desfășurate în cele două săptămâni mă vor ajuta atât la 

școală cât și în afara școlii. 

Excursiile desfășurate în cadrul proiectului au fost un bun prilej pentru a 

cunoaște o parte din istoria Germaniei, tradițiile și obiceiurile acestora. De 

asemenea, nivelul tehnologic al economiei, precum și mentalitatea 

cetățenilor germani reprezintă pentru mine un etalon pe care nădăjduiesc 

să-l ating în carieră.  

Sunt foarte fericit că am fost inclus în proiect și sper că această 

experiență mă va ajuta să obțin un loc de muncă în domeniu și care să-mi 

permită să utilizez cunoștințele acumulate în această perioadă. 

 

Drăgoi Redouan, clasa a X-a H, electronică-automatizări 

 

Cele două săptămâni petrecute în Germania au însemnat o experiență 

nouă și deosebită pentru mine. Stagiul de formare profesională mi-a oferit 

posibilitatea achiziționării de cunoștințe noi și de actualitate în domeniul 
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electronicii, bucurându-mă în mod special de lucrul practic atât individual, 

cât și în echipă.  

Ceea ce a fost o mare 

noutate a fost lucrul cu 

imprimanta 3D și cu 

osciloscopul, timp în care 

instructorul ne-a asistat și ne-

a dat explicații cu răbdare.  

Sunt convins că obținerea 

certificatelor europene în 

urma acestui stagiu prin 

intermediul Erasmus Plus va 

contribui la îmbunătățirea CV-ului meu, dându-mi o șansă în plus la 

obținerea unui loc de muncă după terminarea liceului. În același timp, 

participarea la proiectul STEP mi-a oferit ocazia de a afla aspecte istorice și 

culturale ale Germaniei prin intermediul excursiilor de la Leipzig, Berlin și 

Dresda, astfel că m-am întors mai îmbogățit acasă din mai multe puncte de 

vedere.  

 

Grigorean Vlăduț Constantin, clasa a X-a H, electronică-automatizări 

 

Mi-a făcut o mare plăcere să 

iau parte la această mobilitate 

din cadrul proiectului STEP, 

care ajută elevii să-și dezvolte 

abilități practice pentru o 

viitoare carieră. Pe lângă 

locurile pe care le-am vizitat, 

am fost impresionat de 

corectitudinea și disciplina din 

Germania. Am fost încântat să 

lucrez cu aparatură modernă și de bună calitate în timpul stagiului de 

practică și sunt extrem de bucuros că mi-am îmbunătățit și abilitățile de 
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comunicare în limba engleză, reușind să interacționez și să comunic cu 

succes cu instructorul de practică. De asemenea, mi-am dezvoltat 

aptitudinile de lucru în domeniul în care mă specializez, învățând lucruri noi 

și interesante. Mă declar foarte mulțumit că am putut să iau parte la acest 

proiect, că am avut ocazia să vizitez o altă țară, să cunosc oameni noi, 

precum și parte din istoria Germaniei!  

 

Jescu Lucian Viorel, clasa a X-a H, electronică-automatizări 

 

Am participat cu mare interes la 

programul de formare profesională 

STUDENTS TRAINING THROUGH 

ERASMUS PLUS, care s-a 

desfășurat în Schkeuditz-Leipzig, 

Germania timp de două 

săptămâni. Aici am învățat să 

construim un cablaj, să realizăm 

diferite circuite electronice, să 

folosim osciloscopul și să creăm materiale la imprimanta 3D.  Toate aceste  

lucruri mi-au dezvoltat cunoștințele tehnice și mi-au dat o altă perspectivă 

pentru viitorul meu. Pe lângă personalul de la Vitalis – organizația gazdă – 

care a fost exemplar, am avut parte de ghizi turistici pe tot parcursul 

vizitelor noastre la Lepzig, Berlin și Dresda. Sunt impresionat de ceea ce am 

învățat din punct de vedere profesional, de cultura și oamenii din Germania 

și recomand mai departe acest gen de proiecte pentru ca și alții să se 

bucure de experiența unei mobilități cu scopul formării pe plan profesional.  

 

Juravle Crin Claudiu, clasa a XI-a G, electronică-automatizări 

 

În primul rând vreau să mulțumesc profesorilor care au făcut posibil ca 

noi, elevii de la electronică-automatizări, să avem oportunitatea de a 

beneficia de formare profesională prin programul Erasmus Plus. Cele două 

săptămâni petrecute în Germania au reprezentat o experiență deosebită, în 
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care am învățat să realizez practic montaje electronice despre care știam 

doar în teorie și am  avut și ocazia de a lucra cu imprimanta 3D și să printăm 

diferite modele utilizând softul imprimantei.  

Tutorele a fost foarte bine 

pregătit profesional și a reușit să 

ne formeze abilități practice și 

metode corecte de lucru în 

domeniul circuitelor electronice.  

Pe lângă activitățile practice 

efectuate într-un atelier modern 

și bine dotat, m-a impresionat și  

modul de organizare al companiei 

Vitalis, ca  o mașinărie germană 

bine pusă la punct. Cu această 

ocazie mi-am dezvoltat capacitatea de a înțelege și de a comunica în limba 

engleză, pentru că tutorele a vorbit numai în limba engleză cu noi. Mi-am 

dat seama cât de importantă este cunoașterea limbii engleze și mi-am 

propus să o învăț mai bine deoarece cu ea te poți descurca oriunde în lume. 

Vizitele culturale la Leipzig, Berlin și Dresda mi-au plăcut foarte mult și 

mă bucur că am avut ocazia de a ajunge în locuri atât de frumoase și pline 

de istorie. 

 

Lozneanu Andrei, clasa a XI-a G, electronică-automatizări 

 

Sunt foarte fericit că am avut 

ocazia să particip la proiectul “STEP 

- Students Training through 

Erasmus Plus”, în cadrul căruia am 

beneficiat de un stagiu de 

pregătire practică de două 

săptămâni în Germania. 

Organizația de primire a fost 

Vitalis, un adevărat centru de 

https://www.facebook.com/groups/1191631900886585/
https://www.facebook.com/groups/1191631900886585/
https://www.facebook.com/groups/1191631900886585/
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formare bine pregătit pentru elevii de la profile tehnice din toată Europa. 

Am putut să cunosc elevi din alte țări care veniseră tot pentru a face 

practică la această companie. Mi-a plăcut mult atelierul de electronică bine 

dotat și modern, și tutorele care a avut multă răbdare și înțelegere cu noi. 

Aș dori ca și în școala noastră să existe un atelier asemănător cu cel din 

Germania. În acest stagiu de formare profesională am dobândit cunoștințe 

noi de specialitate și abilități practice necesare pentru construcția de 

echipamente electronice dar și pentru utilizarea de imprimante 3D. Cred că 

participarea la acest proiect mă va ajuta foarte mult pe viitor prin 

Certificatul Europass Mobility și prin experiența acumulată.  

De asemenea, mi-am îmbunătățit mult competențele lingvistice de 

comunicare în limba engleză. A fost o experiență plăcută și prin vizitele pe 

care le-am făcut în timpul liber în orașe frumoase ca Leipzig, Berlin și 

Dresda.  

 

Lucaci Vlăduț Ștefan, clasa a XI-a G, electronică-automatizări 

 

Sunt foarte bucuros că am putut 

să particip la programul de formare 

profesională din cadrul proiectului 

STEP, desfășurat la compania Vitalis 

din Schkeuditz, Germania. Stagiul de 

practică mă va ajuta foarte mult în 

alegerea corectă a locului de muncă. 

De asemenea, consider ca certificatul 

obținut mă va ajuta la îmbuntățirea 

CV-ului meu, fapt care poate avea un 

rol hotărâtor în decizia de angajare. 

Pot spune cu certitudine că mi-am îmbunătățit compentențele profesionale 

prin dobândirea de cunoștințe și experiență practică, precum și cunoștințele 

de limbă engleză. Consider că laboratorul de electronică din centrul Vitalis a 

fost foarte bine dotat, fapt care mi-a permis să învăț cum să utilizez 

aparatura și instrumentele puse la dispoziție de instructor. 
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Mi-au mai plăcut în mod deosebit excursiile și infrastructura Germaniei. 

Am aflat lucruri noi și interesante despre istoria Germaniei, arhitectură și 

religie. 

Recomand cu căldură și colegilor din anii mai mici, dacă vor avea ocazia 

în viitor, să participe fără nici o reținere la concursul de selecție pentru a 

avea și ei șansa să beneficieze de astfel de stagii. 

 

Mitrofan Andrei, clasa a XI-a G, electronică-automatizări 

 

Cele două săptămâni 

petrecute în Germania au 

însemnat o experiență unică 

pentru mine. Participarea la acest 

stagiu de practică în domeniul 

electronicii mi-a plăcut foarte 

mult, iar atelierul de electronică 

al companiei Vitalis m-a 

impresionat prin dotarea și 

organizarea lui. Fiecare dintre noi 

a reușit să învețe să realizeze în 

mod corect circuite electronice 

diferite, iar la finalul perioadei am învățat să utilizăm imprimanta 3D.  

Lucrurile învățate în timpul stagiului de formare profesională sunt de mare 

actualitate și consider că mă vor ajuta în viitoarea carieră. Consider că este 

de un real folos documentul de mobilitate Europass obținut care atestă 

ceea ce am învățat. Acesta îmi va da o șansă în plus în obținerea unui job 

după terminarea studiilor.  

Faptul că a trebuit să comunic în limba engleză a fost un pas mare 

pentru a înțelege cât de important este să încerc să învăț mai bine această 

limbă. Am experimentat pe viu cât de importantă este cunoașterea unei 

limbi de circulatie internațională, așa cum este limba engleză.  

Mi-au plăcut in mod deosebit vizitele culturale organizate în Leipzig, 

Berlin și Dresda. De asemenea, pentru mine, reprezentanța Skoda din Berlin 
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a fost unul dintre cele mai interesante obiective vizitate, împreună cu 

Muzeul Tehnic. 

 

Reguș Dănuț, clasa a XI-a, electronică-automatizări 

 

În perioada stagiului am fost cazați în 

regiunea din apropierea Leipzigului, la 

centrul Vitalis Betreuungsgesellschaft. 

Aici am găsit un personal amabil și 

înțelegător care ne-a ajutat să ne simțim 

la fel de bine ca acasă.  

În prima parte a stagiului de practică 

am realizat conexiuni electronice între 

componente utilizând ciocanul de lipit 

termostatat, apoi am realizat diferite 

montaje electronice care mi-au permis 

să înțeleg anumite aspecte teoretice 

învățate în Romania, la școală. În ultima parte a stagiului am învățat să 

utilizez imprimanta 3D. Am putut să optimizez parametrii imprimantelor și 

ulterior am realizat practic diferite modele tridimensionale alese de mine 

sau recomandate de tutore. De asemenea, am învățat cum să utilizez un 

osciloscop și am vizualizat diferite forme de undă pe ecranul acestuia.  

În afara programului de lucru am putut vizita diferite locații din 

Schkeuditz, Leipzig, Berlin și Dresda. Am văzut lucruri noi care consider că 

mă vor ajuta în viitor la alegerea unei cariere în țară sau în străinătate. Am 

fost cel mai emoționat atunci când am vizitat Zidul Berlinului și am aflat 

ororile petrecute acolo.  

În această perioadă am învățat o parte din istoria Germaniei, am 

cunoscut un alt stil de viață al oamenilor și am putut observa progresul 

tehnologic al țării. Mă bucur că am participat la acest proiect și consider că 

certificatul și documentul de mobilitate Europass pe care le-am primit mă 

vor ajuta în viitor să obțin un loc de muncă bun în domeniul meu. 
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Stratu Gabriel Radu, clasa a X-a, electronică-automatizări 

 

O experiență de neuitat! 

Trebuie să recunosc faptul 

că nu m-am așteptat ca 

toate etapele acestui 

proiect să fie atât de bine 

organizate – atât stagiul de 

practică cât și vizitele 

efectuate, însă am uitat să 

iau în calcul stilul german 

atât de bine cunoscut 

pentru rigurozitatea sa și 

experiența profesorilor din școala noastră privind proiectele europene.  

Totul a fost la superlativ, inclusiv perioada de pregătire premergătoare 

stagiului, timp în care am învățat și exersat atât limba engleză la nivel 

conversațional, cât și aspecte din viața și cultura germană. Mă declar 

impresionat de baza materială de care organizația gazdă a dispus și pe care 

ne-a pus-o la dispoziție pe tot parcursul celor 2 săptămâni astfel încât să fim 

capabili să acumulăm cunoștințe noi (de exemplu lucrul cu imprimanta 3D) 

și să ne dezvoltăm abilitățile practice în domeniul nostru de studiu. 

 Am reușit să ne facem noi prieteni în timpul liber pe care l-am avut la 

dispoziție și să socializăm în limba engleză, fapt care m-a determinat sa-mi 

dezvolt și competențele lingvistice. Atât profesorii însoțitori, cât și 

organizatorii și instructorii de la Vitalis ne-au fost de mare ajutor pe tot 

parcursul desfășurării proiectului, reușind să rezolve diferite probleme într-

un timp foarte scurt.  

Ce mi-a plăcut mie cel mai mult? Rezultatul proiectului care e pe termen 

lung: certificatele de competențe europene obținute! Pot oricând să am 

șanse mai mari de angajare în domeniu atât în țară, cât și în afară și abia 

aștept să mă angajez. 
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Tomasciuc Alin, clasa a X-a H, electronică-automatizări 

 

Consider că timpul 

petrecut în Germania au avut 

un aport important în 

conturarea unei noi 

experiențe de viață din 

punctul meu de vedere. În 

cadrul acestui proiect am 

dobândit cunoștințe noi, mi-

am dezvoltat abilitățile 

practice și am învățat cum să 

ne organizăm eficient. Am 

avut un instructor de practică răbdător cu noi, care ne-a explicat în detaliu 

ceea ce nu știam. În tot acest timp mi-am îmbunătățit și nivelul de limbă 

engleză la nivel conversațional, dar și profesional întrucât limba folosită a 

fost doar engleza.  Condițiile de cazare au fost bune, iar organizarea 

timpului liber a fost la înălțime, organizația gazdă oferindu-ne posibilitatea 

de a vizita locuri pline de istorie, cultură și civilizație germană. În final, sunt 

foarte încântat de participarea mea în proiectul STEP deoarece cunoștințele 

și abilitățile practice dobândite în cadrul acestuia îmi vor fi de un real ajutor 

în obținerea unui loc de muncă stabil fie în țară, fie în străinătate.  

 

Zvarici Alexandru, clasa a XI-a G, electronică-automatizări 

 

Stagiul de practică desfășurat în Germania a reprezentat pentru mine o 

ocazie unică de a cunoaște și înțelege obiceiurile, tradițiile și mentalitatea 

germanilor. În cele două săptămâni petrecute la Schkeuditz-Leipzig am avut 

oportunitatea de a lucra într-un laborator de electronică cu dotări 

deosebite și care mi-au permis să realizez montaje electronice, să testez și 

să utilizez diferite instrumente și dispozitive de lucru specifice. M-am simțit 

cu adevărat ca un elev de la profilul electronică-automatizări care se 
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perfecționează în domeniul electronicii nu prin învățarea de lucruri 

teoretice ci prin realizarea practică a diferitelor montaje electronice. 

Tutorele de practică m-a ajutat atunci când a fost nevoie arătându-mi cum 

să efectuez diferite operații practice. 

 Mi-a plăcut mult să lucrez 

și cu imprimanta 3D, mi se 

pare un lucru de mare 

actualitate și care mă va ajuta 

pe viitor. 

Am mai avut ocazia să 

vizitez orașe precum: Leipzig, 

Berlin și Dresda. Am calătorit 

foarte mult cu trenul în 

această perioadă fapt care mi-

a permis să cunosc parțial infrastructura feroviară, să văd cât de bine 

organizate și moderne sunt gările lor și să observ obiceiurile cotidiene ale 

cetățenilor germani.  

Condițiile de cazare și masă au fost excelente din punctul meu de 

vedere. Mi-a plăcut că am avut un club pentru petrecerea timpului liber 

unde am putut socializa cu elevi din Polonia și din alte țări europene, ceea 

ce mi s-a părut un lucru deosebit. Drept urmare recomand tuturor elevilor 

care vor avea în viitor oportunitatea de a participa la astfel de stagii, să 

meargă și să nu rateze o asemenea experiență. 

 


