OPINII și IMPRESII despre acestă experientă din care am făcut parte si eu,
participant în proiectul Erasmus +, ElectroEuropeanCompetences for VET
students through Erasmus +

A fost prima mea participare într-un proiect Erasmus+ și sunt foarte satisfăcut si
incantat de aceasta oportunitate, intrucat am avut posibilitatea de a lua parte la un program
de formare profesionala in domeniul in care ma pregatesc, am avut ocazia sa vizitez
numeroase obiective turistice si culturale din Granada si imprejurimi,( care m-au
impresionat si placut foarte mul), am participat la anumite schimburi interculturale, mi-am
imbunatatit competentele de comunicare intr-o limba straina. Sper sa mai am acesta sansa in
viitor!
Participant, Comarița Petru- Ilie
Mi -a placut foarte mult modul cum s-a desfășurat programul de învățare. Tutorele, ne
explica foarte clar ceea ce aveam de realizat și la șfărșitul zilei eram satisfăcut că reușeam să
rezolv toate sarcinile de lucru, deși initial parea că este imposibil. Cand vedeam schemele
electrice și electronice pe trebuia sa le realizăm, practic mi se păreau foarte complicate....
Am invățat foarte multe lucruri pe care nu le știam și nu le-am aplicat practic niciodată la
școală!
Participant, Gavrilovici Ionatan
Recomand cu cea mai mare incredere viitorilor participanti, sa se implice activ, in astfel de
proiecte, deoarece vor avea doar de câstigat din punct de vedere profesional, cultural si
personal! Felicitari Programului Erasmus+!
Participant, Ciubotaru Cosmin

Multumim Programului Erasmus + pentru oportuniatea de a participa in acest proiect si
echipei coordonatoare! Consider proiectul ca find una dintre cele mai pozitive experinte la
care am participat pana acum si sper ca cea ce am dobandit, imi va fi de folos in viitorul meu
profesional!

Participant,CremenCosmin
Am participat pentru prima dată intr- un astfel de proiect. Aveam emoții mari, pentru ca
oarecum imi era teama de ceea ce urma sa se intample in acest program (colegi noi,
profesori noi , comunicare intr-o alta limba, nu stiam daca voi reusi sa ma ridic la nivelul
exigentelor programului ...) . Acum spun ca a fost minunat și programul si oamenii pe care i
-am intalnit și țara pe care am văzut-o pentru prima dată!
Participant, Șalar Doris
Sa fie cat mai multe proiecteVET aprobate, pentru ca un numar cât mai mare de elevi sa
poata beneficia de astfel de experiente pozitive! Felicitări si multumim echipei
coordonatoare, Agentiei Nationale si Comisiei Europene!
Participant, Croitoru Cosmin-Dumitru
Multumesc programului Erasmus+ pentru oportunitatea de a participa in acest program de
formare profesionala in Spania, a fost o experienta pozitiva, care m-a ajutat sa-mi
imbunatatesc cunostintele si competentele profesionale si personale. A fost un altfel mod de a
învăța, într-o alta țară care mi-a plăcut foarte mult!
Participant, Giurgea Eduard-Lucian
Recomand colegilor mei din invatamantul profesional si tehnic, sa participe in astfel de
proiecte europene, deoarece au foarte multe lucruri noi de invatat, pe care le vor folosi in
viitoarea cariera profesionala si in viata de zi cu zi . Multumesc Programului Erasmus+ si
echipei coordonatoare in acest proiect !
Participant Hatnean Samuel
A fost minunată acestă experiență, întrucât o astfel de experientă, ofera noi oportunitati de
îmbunătățire a competențelor profesionale și personale la elevi, crescând astfel șansele de
ocupare a unui loc de muncă intr-un anumit domeniu profesional la nivel local sau european!
Participant, Marcu Gabriel
Consider programul Erasmus+ ca fiind un program care asigura conditii de imbunatatire a
competentelor profesionale si personale ale elevilor VET si recomand ca Agentia
Nationala/Comisia Europeana sa finanteze un numar cat mai mare de astfel de proiecte.
Pentru mine a fost o experientă unică pe care nu o voi uita niciodată!
Participant Rosu Alexandru-Marian
Consider ca participarea intr-o mobilitate externa de formare profesionala prin Erasmus+,
reprezinta o buna oportunitate de a invata lucruri noi, de a obtine noi cunostinte si

competente din domeniul din formare profesionala, de a creste motivatia pentru invatare si
formare profesionala. De aseamenea, consider ca aceasta experienta pozitiva, va contribui la
cresterea performantelor scolare dar si la cresterea sanselor de ocupare a unui loc de munca
la nivel local sau in strainatate, la absolvirea studiilor in domeniul meu de calificare
Electronica si Automatizari
Participant, Todica Mihai-Vladuț
Mi- au placut oamenii pe care i -am intâlnit în Spania. In primul rând, membrii din echipele
de proiect din cele două organizații (organizația de primire și organizația intermediară), neau impresionat prin seriozitatea, amabilitate și prietenia de care au dat dovadă. Ne –au fost
alături și ne-au oferit sprijin atunci cand am avut nevoie. M- am simțit ca făcând parte din
echipa lor! De asemenea, oamenii pe care i-am întîlnit pe stradă, in muzee, în magazine, in
restaurant... la fel de amabili și politicoși.
Participant, Beldoschi Robert-Andrei
Multumesc Programului Erasmus+, pentru sansa de a participa in acest proiect european!
Mi-a placut programul de învațare si m-a impresionat foarte mult obiectivele culturale și
turistice pe care le-am vizitat. Alhambra este unică în lume! Recomand aprobarea de catre
Comisia Europeana a unui numar mai mare de proiecte de acest gen, pentru ca si colegii mei
sa aiba o astfel de oportunitate!
Participant , Ulici Emanuel
Programul Erasmus+ constituie o bună oportunitate pentru ca, un număr cât mai mare de
elevi din învățământul profesional si tehnic, să participe în mobiliăti externe de formare
profesională si personală. Este o experiență unică, utilă și foarte frumoasă!
Participant, Vasilache Claudiu-Gabriel
A fost o experientă foarte bună pentru viitorul meu profesional ! Am invățat multe lucruri noi
din acest domeniu care mă pasionează și cu siguranță, ceea ce am dobândit în cadrul acestei
mobilități de formare profesională, mă va ajuta în viitor, atunci cand voi continua studiile și
voi profesa in acest domeniu profesional!
Participant, Ciuciudău Gabriel-Gheorghe

