Timp de 3 saptamani in mobilitate
Timp de 3 saptamani am lucrat la o firma germana specializata in I.T., si anume, WBS
Training AG. Aici am facut 90 de ore de practica, 6 ore pe zi, impreuna cu colegii mei si cu
suportul tutorilor ce ni s-au oferit pe parcursul stagiului.
Toti cei 16 elevi, alaturi de cele doua profesoare ce ne-au insotit, am stat la o cazare
asigurata de proiect. Ne-am impartit in 5 apartamente si de atunci nimic nu s-a schimbat. Ne-am
inteles perfect. Pe tot parcursul sederii noastre in Dresda am avut totul asigurat: cazare, 3 mese
zilnice, transport local, program cultural, care mi s-a parut extraordinar, transport de la si la
aeroport. In primele 2 saptamani l-am avut ca tutore pe Peter Haubold, care ne-a ajutat extrem
de mult si ne-a aratat noi aspecte ale web design-ului de care nu stiam pana acum Cu ajutorul
ei, Rubaya Hossain, ne-am aprofundat cunostiintele in JavaScript mai mult decat ma asteptam
si am acumulat unele noi in libraria JQuery
Inca din prima zi ne-am inceput programul cultural cu un tur al Dresdei facut de mentorii
nostri, Laura Byfut si Natalie Simon. Pe durata sederii noastre am avut parte de un program
cultural bine organizat, cu ajutorul caruia am vizitat o multitudine de muzee si am vazut lucruri
pe care credeam ca nu am sa le vad vreodata. Pentru timpul nostru liber n i s-au oferit si bani
de buzunar pe saptamana timp de cele 3 saptamani
Pentru mine, faptul ca timpul liber a fost limitat nu a fost un lucru atat de rau, deoarece
am vizitat si am fost in atat de multe locuri prin Dresda incat nu am avut timp sa ma plictisesc.
Pus ca, daca eram lasati liberi, sigur nu ajungeam in atat de multe muzee, care se meritau
vizitate. Programul de munca la firma nu a fost nici prea scurt, nici prea lung, uneori era mai
greu, alteori mai usor. Si chiar daca era mai greu si trebuia sa stam si la cazare sa lucram, o
faceam cu placere. In schimb, un lucru putin deranjant a fost mancarea, deoarece, in unele zile,
chiar nu era buna, si o mancam doar pentru ca trebuia sa mancam. In ansamblu, totul a decurs
bine si am avut o sedere placuta.
Topicul general a fost Java Script. Prin urmare, pe parcursul celor 3 saptamani,
cunostiintele noastre de JS au crescut considerabil, intrucat am invatat sa intelegem ce
inseamna JS si sa fim capabili de a creea formulare, chestioanare, un joc de Tic Tac Toe,
implementarea de diverse functii intr-un web site. Pe langa aceste lucruri, ne-au fost introduse
si notiuni de JQuery. Cu ajutorul tutorelui am invatat cum sa lucram cu libraria JQuery, cum sa
dinamizam site-ul pentru mai multe platforme mobile, si, cu ajutorul unor functii in JS, sa cream
butoane care, apasate, ascunde sau afiseaza contentul, schimba limba site-ului si intreg
continutul sau.
In opinia mea, una din cele mai importante experiente traite pe parcursul acestor 3
saptamani a fost lucrul la o firma si adaptarea intr-o tara straina. Sa muncesc ca un angajat
normal, cu un “salariu” si program fix dupa care sa am timp de relaxare cu colegii a reprezentat
o experienta minunata. Nu a semanat cu nimic din ce am facut pana acum si acest lucru m-a
bucurat. Cat despre adaptarea in alta tara, nu pot sa spun ca a fost usor, dar nici imposibil. A
fost o provocare pe care am acceptat-o cu bratele deschise. In mare, am reusit sa ma inteleg cu
oamenii prin limba engleza, dar cand era necesar foloseam si din putina germana pe care o
cunosc. De asemena, sansa de a explora un oras atat de mare si cu o istorie atat de bogata a
reprezentat o experienta unicat, deoarece pe parcursul a 3 saptamani am fost la o multitudine
de muzee, cele mai interesante din punctul meu de vedere fiind: Military Museum, German
Museum of Hygiene, hiking trip to Saxon Switzerland

