
 

 

CRITERIILE DE VALIDARE A STAGIULUI  DE FORMARE PROFESIONALĂ A 
PARTICIPANŢILOR 

Proiect de mobilitate Erasmus+, nr. 2019-1-RO01-KA102-061412, cu titlul „Experiență 
Europeană - Oportunitate pentru viitorii mecanici auto” 

 

COMISIA DE VALIDARE SI RECUNOASTERE A PLASAMENTULUI: 

1. Prof. Virginica Barabaș, Preşedintele Comisiei de Validare, responsabil de proiect  (care are 

calitatea şi  de reprezentant legal al instituţiei)  
2. Prof. Aurelia Fialcofschi, responsabilul cu formarea profesională  

3. Prof. Gabriela Petrichei, profesor de engleză  

Colocviul de evaluare va avea loc în data de 14.04.2022, ora 14, în cadrul sălii de curs. 

Criteriile de evaluare şi punctajul acordat fiecărui participant, în cadrul fişei de evaluare 
post-stagiu, vor fii următoarele: 
- modul de redactare a raportului individual -20 de puncte; 

- modul de completare a caietului de practică şi a fişei de lucru -20 de puncte; 

- aprecierea tutorelui organizaţiei de primire -20 de puncte; 

- aprecierile profesorului însoţitor, consemnate în fişele de evaluare individuale -20 puncte; 

- modul de prezentare de către participant a propriei experinţe de mobiliate -10 puncte; 

- rezultatul obţinut la testul de evaluare finală -10 puncte. 

Punctajul total va fii de 100 de puncte. Pe baza punctajelor acordate de către comisie, profesorii 

de specialitate  vor acorda note la modulul de practică, „Responsabilitatea la locul de muncă” 

 

Instrumentele de evaluarea utilizate de către comisie : 
a) caietele de practică şi fişele de lucru zilnice ale participanţilor; 
b) portofoliul de practică;  
c) rapoartele finale  întocmite de către organizaţia de primire şi organizaţia intremediară; 
d) rezultatelor obţinute la testele de evaluare de parcurs şi finale  elaboarate de către responsabilul cu 
formarea profesională, 

e) aprecierile consemnate de către profesorul  însoţitor  în fişa individuală de evaluare; 
f) interviu realizat cu fiecare participant în parte, în care aceştia vor răspunde întrebărilor comisiei 

legate de semnificaţia experienţei de mobilitate, cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite. 

      

 

 

Responsabil de proiect, 

prof. Virginica Barabaș 

 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu“ Mangalia   
Str. Negru-Vodă, nr. 19 

Telefon: 0241/75.32.05; Fax: 0241/75.32.05 

E-mail: lt.ibanescu@yahoo.com 

Web: https://ltibanescu.ro/ 
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