
,,SMART IT’’ - o experienta unica 

 
 

 Mi-am dorit să iau parte la proiectul SMART IT pentru că mereu am vrut să experimentez lucruri 

noi, să locuiesc într-o altă țară, să am șansa să lucrez într-o firmă din domeniul IT. Acest proiect mi-a 

oferit oportunitatea de a face toate acestea și sunt norocoasă că am participat la mobilitate și că am făcut 

ce mi-am propus. Astfel, împreună cu doamnele profesoare de informatica, Maria Chelba si Lacramioara 

Margineanu, si de engleza, Diana Popa, și cu cei 16 colegi din liceul meu, am trăit în Germania, în 

frumosul oraș Dresda, timp de trei săptămâni. Pe parcursul acestei perioade, am facut câte șase ore de 

practică pe zi, timp de 15 zile, la o firmă germană de renume, WBS TRAINING A.G. , cu filiale în mai 

multe orașe din Germania și cu mai mult de 1000 de angajați, noi avandu-i ca mentori pe Laura Byfut și 

Nathalie Simon. 

În ceea ce privește perioada de pregătire de la WBS, am învățat noțiuni de programare JavaScript 

și jQuery si am lucrat in echipe de cate patru elevi, dezvoltandu-ne creativitatea si spiritul de echipa. 

Împreună cu echipa mea am realizat două site-uri: unul despre serialul Game of Thrones, iar altul despre 

un pix inovativ, CC-Pen, folosind toate elementele învățate pe parcursul stagiului de practică. Am învățat 

astfel cât de importantă este munca în echipă și ce înseamnă toleranța și acceptarea ideilor colegilor. De 

asemenea, cei doi tutori, Peter Haubold și Rubaya Hossain, ne-au învățat o mulțime de lucruri noi și 

interesante despre limbajul de programare JavaScript.  

 
Am fost foarte mulțumită de perioada de pregătire de la firmă, căci am avut parte de o experiență 

educativă diferită față de cea din România, am experimentat un model de învățare mult mai deschis, bazat 

pe prezentări cu feedback din partea tutorilor și a colegilor.La sfarsitul tuturor orelor de practica, am 

primit European Mobility Certificate.  



 
 

Este greu să descriu în câteva cuvinte ce a însemnat acest proiect pentru mine. Am trăit niște 

experiențe minunate în această țară. Am întâlnit oameni de diferite culturi și am învățat obiceiurile 

localnicilor. Am învățat o mulțime despre cultura nemților, faptul că sunt cumpătați și cu reguli stricte, 

mândri de originile lor, ca își respectă simbolurile naționale și că valorile lor de bază sunt familia, munca 

și respectul față de semeni și, de aceea, cred că Germania este cu un pas înaintea României privind, în 

primul rând, atitudinea oamenilor față de propria țară. 

De asemenea, am fost încântată și de programul cultural oferit pe parcursul mobilitatii. Dresda, 

un oraș luxuriant care m-a copleșit prin frumusețea și splendoarea lui, nu a reușit să mă plictisească în 

cele trei săptămâni în care am locuit acolo. Germania turistică pe care o cunoșteam din fotografii a lăsat 

locul unei țări frumoase si bogate. Mi-a plăcut enorm turul Dresdei din prima zi, Muzeul de Igienă și 

Muzeul Militar, Grădina Botanică, dar în special vizita la fabrica Volkswagen și la un muzeu recomandat 

de un coleg de clasa, mai precis Muzeul de Istorie Grünes Gewölbe, care m-a fascinat prin ghidul audio în 

limba engleză, dar și prin exponatele impunătoare, a căror frumusețe și rafinament m-au lăsat fără 

cuvinte. Totodata, momentele minunate petrecute împreună cu colegii mei în timpul liber, atât la hostelul 

stayINN Dresden, unde am fost cazați în 5 apartamente și unde ne-am simțit extrem de bine, beneficiind 

de toate condițiile și de mese zilnice, cât și plimbările prin centrul vechi al orașului sau pe lângă râul Elba 

vor rămâne veșnic în inima mea și le voi prețui mereu. 

 

 


