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COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA 

Str. Menumorut nr. 33,  Cod Poştal 410004 

Tel./fax. 0359/405617 

e-mail: lic_cobra@yahoo.com 

web: cobra.rdsor.ro   

desfăşoară în anul şcolar 2013 – 2014, 

în cadrul  

 

PROGRAMULUI SECTORIAL LEONARDO DA VINCI  

DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 

proiectul de MOBILITĂŢI IVT cu titlul 

 

„TRANZIŢIA EFICIENTĂ  

DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ” 

LLP-LdV/IVT/2013/RO/307 

 

finanţat cu sprijinul 

Comisiei Europene  

prin  

 

Parteneri: 

 

1. Şcoala Tehnică „Christian Schmidt” Neckarsulm, Germania 

2. Audi AG, Neckarsulm, Germania 

3. Sindicatul din învăţământul preuniversitar Spiru Haret, Bihor 

 

Perioada de desfăşurare a stagiului de practică: 19 mai – 08 iunie 2014 

 

Locul de desfăşurare a stagiului de practică: Atelierele AUDI Neckarsulm, 

Germania 
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SCOPUL PROIECTULUI ŞI GRUPUL ŢINTĂ: 

 

 dobândirea şi dezvoltarea de competenţe practice necesare şi esenţiale pentru 

pregătirea profesională a unui număr de 14 elevi care urmează calificarea tehnician 

electrician electronist auto în vederea adaptării la tehnologiile şi practicile de muncă 

aflate în continuă schimbare în cadrul stagiului de practică ce se va desfăşura la 

întreprinderea AUDI, în Germania, Neckarsulm. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Perfecţionarea abilităţilor practice ale beneficiarilor specifice calificării tehnician 

electrician electronist auto datorită echipamentelor şi tehnologiei folosite de către 

întreprinderea Audi în producţia de automobile.  

 Formarea de abilități practice privind : 

 evaluarea performanţelor circuitelor electronice analogice şi digitale ale 

automobilelor; 

 conectarea circuitelor electronice în echipamentele şi instalaţiile sistemelor 

tehnice ale automobilelor în cadrul proceselor de întreţinere şi service a 

automobilelor, repararea şi instalarea sistemelor tehnice ale acestora etc.  

 Formarea de abilităţi legate de dezvoltarea relaţiilor interpersonale (lucru în echipă, 

relaţii de cooperare).  

 Îmbogăţirea vocabularului cu termeni specifici domeniului electric şi îmbunătăţirea 

competenţelor de comunicare într-o limbă străină (limba engleză), comunicare cu 

membrii echipei, disciplina la locul de muncă etc.  

 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 Portofoliu cu materialele prezentate şi realizate la pregătirea culturală, lingvistică 

înainte de plecarea în plasament.  

 DVD care să includă: descrierea mobilităţii (obiective, parteneri); pozele şi filmuleţele 

realizate în timpul plasamentului în vederea prezentării la orele de instruire drept 

exemple de bune practici.  

 Dobândirea de competenţe lingvistice şi profesionale.  

 Dezvoltarea capacităţii de relaţionare, de integrare în colective noi de lucru.  
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SELECŢIE ELEVI: 

 

Pentru a putea participat la acest stagiu de practică, elevii vor fi selectaţi şi vor trebui 

să îndeplinească nişte criterii printre care: 

Cerinţe selecţie elevi: 

 Nota la purtare 10 în anii precedenţi sau scrisoare de recomandare din partea 

dirigintelui / unui profesor; 

 Frecvenţa la cursuri (disciplinele tehnice peste 90%), rezultate bune la 

învăţătură în anul şcolar precedent; 

 Starea de sănătate bună (adeverinţă medicală); 

 Să nu mai fi beneficiat de vreo finanţare de tip LdV (declaraţie pe proprie 

răspundere); 

 Cunoaşterea limbii engleze nivel A2. 

Preselecţie elevi: 

 Cv (model european) și scrisoare de intenţie 

Selecţie elevi: 

 Elevii selectaţi vor susţine interviu la modulele de specialitate şi de cultură 

generală și un test de engleză; 

 Criterii selecţie pentru engleză:  

o cunoştinţe medii de engleză, minim A2;  

o să dovedească faptul că sunt capabili să susţină un dialog; 

o să comunice şi să relaţioneze în funcţie de situaţia prezentată. 

Evaluare: 

 CV (30p) care să includă participarea şi rezultatele la olimpiade, concursuri, 

implicarea în activităţi de voluntariat, proiecte, aptitudini, cunoştinţe IT. 

 Interviu (40p) de 10' vizează cunoștinţe de cultură generală şi de specialitate, 

seriozitatea, moralitatea candidatului 

 Test de engleză (30p) construit pe itemi cu răspuns deschis. 
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PREGĂTIRE ELEVI: 

 

Pregătirea generală vizează prezentarea generală a programului Leonardo da Vinci, 

caracteristicile, obiectivele, priorităţile şi importanţa acestuia în formarea profesională a 

beneficiarilor; familiarizarea cu situl www.llp.ro secţiunea Leonardo da Vinci; prezentarea 

proiectului, a beneficiilor (certificatul primit de la Audi, Europass), competenţelor ce urmează 

să fie formate şi dobândite; prezentarea contractul (drepturi şi obligaţii) dintre organizaţia 

beneficiară şi participantul la formarea iniţială.  

Pregătirea lingvistică: limba de comunicare va fi limba engleză. Astfel, elevii îşi vor 

îmbogăţi vocabularul cu termeni specifici calificării lor. 

Pentru că stagiul de practică se va desfăşura în Germania, elevii participanţi vor avea 

nevoie şi de un curs de limba germană pentru a se putea descurca în diferite situaţii din viaţa 

de zi cu zi.  

Pregătirea culturală va cuprinde o scurtă prezentare a ţării gazdă, cu precădere a 

regiunii unde se va desfăşura stagiul de practică (landul Baden-Württemberg), oraşele 

Neckarsulm (cel de-al doilea mare sediu al mărcii Audi din ţară) şi Stuttgart (reşedinţa 

landului). Informaţiile vor fi din punct de vedere geografic (aşezare, locuitori, climă etc.), 

istoric, economic şi cultural (obiceiurile, tradiţiile, obiectivele turistice ce pot fi vizitate). 

Elevii vor putea să facă comparaţii între cele două culturi, modul de realizare fiind discuţiile 

libere, de tip brainstorming. Totul se va continua în Germania odată cu activităţile 

extracurriculare (vizitarea obiectivelor turistice etc.). 

Pregătirea pedagogică urmăreşte prezentarea şi însuşirea de către elevi a regulilor de 

lucru în organizația de primire, condiţiile de lucru, cultura organizaţională a instituţiei de 

primire. Activităţi: prezentări, discuţii.  

Se va constitui un portofoliu cu toate materialele prezentate la această pregătire. 
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RECUNOAŞTERE STAGIU DE PRACTICĂ 

 

La sfârşitul mobilităţii elevii participanţi vor obţine un Certificat de Mobilitate 

Europass care să ateste competenţele profesionale dobândite de către aceştia în cadrul 

stagiului, precum şi competenţele lingvistice şi socio-culturale care să-i ajute în viitoarea 

carieră.  

Acest Certificat de Mobilitate Europass va emis de către beneficiar –  Colegiul 

Tehnic „Constantin Brâncuşi” Oradea şi completat şi validat de către unităţile de primire 

(Şcoala Tehnică „Christian Schmidt” şi compania Audi din Neckarsulm), cu descrierea 

competenţelor dobândite ca urmare a desfăşurării stagiului de practică.  

De asemenea, elevii vor mai primi un certificat de participare la stagiu care vor fi 

eliberate de unităţile de primire. 

După încheierea plasamentului, Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Oradea va 

valida, transfera şi recunoaşte oficial competenţele şi abilităţile dobândite de elevii 

participanţi la stagiul de practică. Transferul şi validarea competenţelor se va face conform 

ordinului MEC 4931/29.07.2008. 
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