
  Ce impact a avut mobilitatea asupra mea ! 
In perioada de pregatire am devenit familiara cu folosirea sintaxelor, datelor si operatorilor 

JavaScript, am identificat diferentele si asemanarile folosirii in scoala si in alte circumstante a JavaScript-
ului, am creat functii care se aplica diferitelor stiluri unei pagini, am creat in formular de contact, am 
facut in proiect final constituit dintr-un site, am creat formular de login, am lucart in CSS, am creat un 
meniu responsiv, galerie de imagini folosind JavaScript si JQuery. 

Noile cunostinte pe care le-am dobandit au fost : folosirea detaliata a utilitatilor JavaScript-ului 
si JQuery, crearea unui formular de login si de contact, am invatat cum sa creez un meniu responsiv, am 
invatat cum sa creez meniu pentru telefonul mobl. 

Cele mai folositoare si importante lucruri pe care le-am invatat au fost: folosirea detaliata a 
utilitatilor JavaScript-ului si JQuery, crearea unui formular de login si de contact, am invatat cum sa creez 
un meniu responsiv, am invatat cum sa creez meniu pentru telefonul mobl. 

Toate cunostintele pe care le-am acumulat le voi folosi, deoarece imi doresc un viitor in acest 
domniu si orice informatie primita imi va fi de folos in ceea ce imi doresc sa fac. 

Informatiile pe care le-am acumulat imi vor fi folositoare in viitor, acesta fiind un lucru foarte 

important. Faptul ca am putut vedea mentalitati, oameni, locuri noi este foarte important deoarece ma 

ajuta sa imi fac o parere diferita despre lumea ce ma inconjoara. 

Acest proiect este o experienta de viata pe care oricine are oportunitatea sa o traiasca nu ar 

trebui sa o evite deoarece iti va fi foarte folositor pe viitor tot ceea ce inveti, vezi, faci si auzi. 

Partea buna a mobilitatii a fost ca ne-a pregatit de viitor, mai ales pe care isi doresc un viitor in 

acest domaniu. I-a facut sa realizeze ce semnificatie are ceea ce isi doresc ei sa urmeze, si daca cu 

adevarat le face placere si sunt pasionati, sa-si urmeze in continuare dorinta, iar in caz contrar sa-si 

reconfigureze drumul spre viitor. Ceea ce nu mi-a placut a fost faptul ca am fost nevoiti sa stam 6 ore, 5 

zile pe saptamana la firma, ceea ce mi s-a parut foarte obositor si exagerat deoarece dupa un anumit 

timp nu ne puteam concentra.  

In timpul liber a fost inclus programul cultural care a fost format din vizite la muzee, Muzeul 

Igienic, Muzeul de tehnologie, Muzeul militar, am fost la firma Volkswagen, am vizitat Gradina Botanica, 

Centrul Vechi, Catedrale si multe alte locuri. Din punctul meu de vedere, programul cultural a fost foarte 

bine organizat, si ma bucur ca am plecat cu zambetul pe buze, vazand locuri minunate. 


