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RAPORT DISEMINARE  

PROIECT    

„ ERASMUS+ = ȘANSĂ PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES“ 
2018-1-RO01-KA116-047555 

Fluxul Debrecen 

 
 Mobilitatea Erasmus + = ”Șansă pentru o carieră de succes”, a fost o șansă reală în dezvoltarea 

profesională și socio-culturală pentru 11 elevi și 3 profesori de la Colegiul Tehnic Energetic „ Remus 

Răduleț” din Brașov.  

 Elevii, timp de trei săptămâni,  în perioada, 29 aprilie – 17 mai 2019, și-au îmbunătățit competențele 

profesionale, sociale și lingvistice făcând practică și lucrând alături de angajații firmei americane de renume 

mondială National Instruments, din Debrețin, Ungaria. 

 În perioada 6 mai - 17 mai 2019, elevilor li s-au alăturat și 3 profesori ingineri care s-au specializat în 

profilul pregătirii de bază, îmbunătățindu-și competențele profesionale și lingvistice. Dezvoltarea tot mai 

rapidă a tehnologiei din domeniul automatizărilor, schimbările care au loc în domeniul electronic și electric 

îi obligă pe profesori la formări profesionale pentru a putea adapta materia predată la tehnologia zilelor 

noastre.  

 
 Participanții au lucrat în fabrică 14 zile. 12 zile a câte șase ore și jumătate pe zi și 2 zile a câte 6 ore. 

Au avut programul prelungit cu o jumătate de oră, datorită faptului că ziua muncii, 1 mai a fost liber.  

 Programul de formare în timpul etapei de mobilitate a fost proiectat în conformitate cu modulele 

vizate de proiectul de mobilitate și în corespondență cu curriculum-ul românesc al calificării de ”Tehnician 

în automatizări”/ Tehnician în instalații electrice. Elevii au dobândit noi competențe profesionale practice, în 

conformitate cu curriculumul românesc (Standardul de Pregătire Profesională și Curriculum în vigoare, 
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aprobat prin  OMENCS nr. 4121/13.06.2016  modulul ”Asigurarea funcționării sistemelor de reglare 

automata”).   

 În cele 3 săptămâni elevii au dobândit noi competențe și deprinderi de self management, de  

organizare, și-au dezvoltat abilitățile de comunicare într-o limbă străină. Nu în ultimul rând au învățat 

regulile de comportament la un loc de muncă în străinătate. Formarea profesională a  presupus și dezvoltarea 

unor capacități noi, schimbarea percepției elevilor asupra profesiei, schimbarea comportamentului, a 

cunoștințelor și motivația elevilor în scopul îmbunătățirii echilibrului între caracteristicile angajatului și 

cerințele locului de muncă.  

 Mobilitatea Erasmus a fost un mijloc foarte util pentru a deschide noi orizonturi și perspective 

profesionale, au devenit mai încrezători în forțele proprii. Angajații fabricii au fost foarte deschiși și dornici 

să îi învețe cât mai multe lucruri din domeniul electric, electronic, automatizări. NI este o companie 

responsabilă și față de părțile constitutive: angajați, clienți, furnizori și acționari. NI realizează acest 

echilibru prin menținerea unei culturi corporatiste entuziaste și inovative, oferind produse ce inspiră inginerii 

și oamenii de știință în a inova în permanență pentru îmbunătățirea lumii înconjurătoare, concentrându-se pe 

reducerea impactul asupra mediului și a oferi  cât mai mult comunității globale.  
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 Elevii au fost foarte entuziasmați deoarece au fost foarte respectuos tratați, încă din primele zile au  

lucrat cot la cot cu angajații firmei, cu piese care au fost din producție.  

 Produsele fabricate la NI, sistemele de măsurare și automatizare, echipamentele hardware modulare 

în funcțiune au fost văzute și testate de elevi, după programul de pregătire din fabrică la Centrul de 

experimente științifice Agora din Debrecen. Scopul acestei vizite a fost de a trezi interesul elevilor față de 

științe, învățare într-un mediu informal și de a descoperii și folosi echipamentele hardware modulare  

fabricate la NI Debrecen unde elevii își desfășurau practica.   
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 Programul cultural și de documentare a cuprins și vizitarea planetariului. Majoritatea elevilor au fost 

pentru prima dată într-un planetariu. Au fost vizionate 2 filme despre radiolocatori și echipamente pentru 

NASA, fabricați la National Instruments Debrecen, alături de alte echipamente unicat pentru tehnica 

aerospațială sau militară. Participanții au mai vizitat Grădina Botanică și Facultatea din Debrețin. 

 
 Un alt obiectiv al mobilității au fost și identificarea elementelor de cultură, arhitectură și religie ale 

țării vecine. Am vizitat cea mai mare biserică reformată aflată în centrului istoric al orașului Debrețin. Din 

turnurile bisericii am avut o priveliște minunată asupra centrului istoric al orașului. Am vizitat  muzeul 

Colegiului Reformat din Debrecen. În acest colegiu au studiat renumiți scriitori și poeți maghiari. Colegiul 

deține o bibliotecă renumită în lume și un muzeu cu obiecte, rechizite, instrumente și aparatură didactică 

veche. Cel mai mult le-a plăcut elevilor generatorul de tensiune. 
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 În data de 1 mai 2019, a fost făcută o excursie mai lungă, de o zi, vizitând muzeul de aviație ”Reptár” 

din Szolnok. Acest muzeu este singurul  muzeu din Europa de Est care prezintă istoria aviației.  

 ”Reptár” nu este doar un loc de expoziție de avioane, modele de motoare, echipamente militare ci un 

parc cu multe instrumente interactive moderne care te captează și oferă vizitatorilor o experiență specială.  

 
 În Szolnok am vizitat muzeul ”Sörarium”, muzeu care prezintă istoria apariției berii, tehnologia de 

fabricație, etichete și sticle de bere renumite.  Elevii au vizitat centrul orașului, ne-am plimbat în parcul 

Verseghy, au văzut râul Tisza de pe cel mai lung pod pietonal din Europa Centrală, podul ”Tiszavirag” 

având 444 m, pod inaugurat în 2011. 

   
 Chiar dacă au fost săptămâni în care vremea nu a ținut cu participanții, au avut totuși ocazia să 

viziteze parcul central ”Nagyerdei park” și  Grădina Zoologică din Debrecen. Tot în acest parc s-au relaxat 

în apa caldă a băilor termale iar în parcul acvatic ” Aquaticum” s-au simțit de parcă ar fi fost într-o vacanță 

tropicală, parcul acvatic fiind înconjurat de plante tropicale.  
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 După programul de pregătire, elevii și profesorii au vizitat și fabrica de rulmenți FAG (Schaeffler) 

din Debrecen, au văzut funcționarea liniilor de producție automate/semiautomate utilizate în procesul de 

producție a rulmenților, controlul calității producției pe anumite tipuri de mașini. Chiar dacă grupul 

Schaeffler este o fabrică de renume mondială și oferă condiții foarte bune angajaților, elevii au sesizat 

existența unei diferențe între cele două fabrici referitor la condițiile de muncă (miros, zgomot).  Elevii au 

fost foarte mulțumiți de tot ce au văzut acolo, a fost o nouă experiență, și-au îmbunătățit nivelul de 

cunoștințe, au văzut și alte tipuri de linii automatizate și au apreciat ospitalitatea reprezentanților fabricii  de 

rulmenți FAG. 

 
 Beneficiile proiectului Erasmus + = ” Șansă pentru o carieră de succes”, atât pentru elevi cât și 

pentru profesorii participanți a fost:   
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 creșterea calității din punct de vedere profesional și socio-cultural 

 oferirea unui cadru de progres educaţional, transpusă în creșterea calității serviciilor oferite -  

profesorii și elevii mai bine pregătiți pentru profesia lor, vor lucra calitativ mai bine, mai repede, mai 

profesionist;  

 creșterea capacității de dezvoltare tehnologică – profesori familiarizați cu noutățile tehnologice vor 

putea oferii elevilor  mult mai multe noțiuni actuale 

 dezvoltarea competențelor de comunicare, comunicare într-o limbă străină, relaționare interpersonală, 

lucru în echipă - dezvoltarea unui comportament tolerant care să stimuleze cooperarea, respectul, 

înțelegerea interumană,  formarea unor cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în 

viaţa comunităţii. 

 dezvoltarea unui comportament social sănătos, a cetățeniei europene active; 

 cunoașterea civilizației maghiare ca parte a civilizației europene; 

 dezvoltarea colaborării pentru identificarea punctelor comune din curriculum și cooperare pe 

domeniul tehnic. 

 

Din testimonialele elevilor:  

” În această pregătire practică mi s-a oferit posibilitatea asimilării de noi cunoștințe și modul de a 

vedea cum se lucrează la nivel standard, iar referitor la activitățile educative am avut ocazia de a 

vizita muzee, grădina zoologică și botanică, casa științei, planetariul pentru care sunt foarte 

recunoscător. ”  - Alexandru- 

 

”În timpul acestui proiect am văzut și am învățat multe lucruri frumoase, ne-am și distrat și am 

reușit să-mi îmbunătățesc cunoștințele de limbă engleză și maghiară. ”   - Ana-  

 

” Mi-a plăcut cele 3 săptămâni la Național Instruments. M-am simțit bine când am mers în vizită la 

diferite muzee. Am avut ocazia să vorbesc în limba engleză cea ce m-a ajutat să îmi dezvolt 

vocabularul. ” – Ștefan- 

 

”Pentru mine experiența din Debrecen a fost una minunată, am putut să-mi exersez limba maghiară, 

am cunoscut fabrica unde am făcut practică și am văzut că oamenii de acolo au fost foarte drăguți 

cu noi și ne-au ajutat cu orice problemă. ”  - Timea-  
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” Acest proiect pentru mine a însemnat un schimb de experiență prin locuri de muncă diferite una de 

cealaltă în firmă. Activitățile au fost productive prin a învăța câte ceva din vizitele făcute în fiecare 

loc care ascunde o istorie proprie  și pentru a știi cum este de fapt în locuri străine. ”  - Adelina- 

 

”Pentru mine a însemnat un schimb de experiență, o dezvoltare și o maturizare deoarece am lucrat 

cu oameni de la care am învățat lucruri noi și am putut lua idei foarte bune de la ei.  ” - Richard-  

 

 

 

Prof. Antal Imola 


