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Despre proiect 

• Proiectul “INCEPUT DE CARIERA IN IT", nr. 2017-1-RO01-KA102-036700 
este finanțat de Comisia Europeană, cu o valoare de 85.360 €. 

• Beneficiarii proiectului sunt Colegiul Național "Gheorghe Vranceanu", 
Bacău (institutie coordonatoare), Colegiul National “Roman Voda”, 
Roman, Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri”, Sabaoani si Colegiul Tehnic 
“Ion Borcea” Buhusi 

• Proiectul a fost implementat in perioada 2016 -2017. 

• În cadrul proiectului, 64 de liceeni au avut ocazia să  trăiască experiența 
de a lucra în medii specifice domeniului IT.  
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Scop & obiective proiect 
Scopul proiectului 

• Cooperarea interinstitutionala la 
nivel regional si european in 
vederea sprijinirii orientarii elevilor 
catre o cariera IT, conform pregatirii 
lor initiale, prin cresterea calitatii si 
modernizarea serviciilor oferite de 
scolile din consortiu si a 
competentelor profesionale ale 
elevilor si ale profersorilor. 

Obiectivele proiectului 
• O1. dobandirea de competente profesionale de web 

design, de catre 64 de elevi, profilul matematica-
informatica, din liceele din consortiu, printr-un stagiu 
de practica de 90h in companii IT dintr-o tara straina 

• O2. dezvoltarea de competente profesionale de 
formare a elevilor in web design de catre 4 profesori 
informatica din liceele din consortiu, prin activitati de 
job shadowing de 80h, in institutii de formare dintr-o 
alta tara, pt dezvoltarea unui CDS centrat pe 
dezvoltarea de competente; 

• O3. dezvoltarea de catre cei 64 participanti elevi si 4 
profesori de competente personale, civice, 
interculturale si lingvistice printr-o prima experienta 
de mobilitate europeana 

• O4. cresterea capacității de gestionare a strategiilor 
de internaționalizare a 15 institutii europene din 
domeniul educației și formării și piata muncii, prin 
incheierea de acorduri, proceduri si schimb de bune 
practici in domeniul formarii profesionale. 
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Parteneri 
• Beneficiari: Colegiul Național "Gheorghe Vrănceau", Bacău; Colegiul National “Roman Voda”, Roman; Liceul 

Teoretic “Vasile Alecsandri”, Sabaoani; Colegiul Tehnic “ Ion Borcea”, Buhusi 

• Companii intermediare: Universal Mobility SL, Valencia, Spania 

Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, Barcelos, Portugalia,  

Rivensco Consulting LTD. , L. LAZAROU CTC,,Paphos, Cipru 

• Companii de primire:  

SSM GLOBAL TRAINNING SERVICES LTD, MAVROS PETROS – AVANTLESS LTD, LAZAROU CTC, CIPRU 

DROID HOUSE (ANDROID MESTALLA), EVENTOS SAMSARA (GESTION INTEGRAL FAMILIAS UNIDAS SIN FRONTERAS) S.L, 
INFORLANDIA, MBB ELECTRONICS, MUNDOTEC SL (GRUPO ARM LINE) , DYNOS INFORMATICA (TIC GUILLOT ALVAREZ S.L), 
ASOCIACION CULTURAL TOTART, IDEA Y DISEINA, VALENCIA, SPANIA 

INFORTRAINING UNIPESSOAL LDA, A.I.A.M. ASSOCIAÇÃO INTERCULTURALE AMIGOS DA MOBILIDADE (PORTUGAL), INFCEL 
– INFORMÁTICA & EQUIPAMENTOS LDA, BARCELOS, PORTUGALIA 
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Echipa de proiect la nivelul Colegiului 
National “Gheorghe Vranceanu”, Bacau 

• Coordonator proiect: prof. Maria Chelba  

• Coordonator consortiu: prof. Diana Popa  

• Responsabil selecție și pregătire: Lăcrămioara Mărgineanu  

• Responsabil evaluare și monitorizare: Doina Leonte  

• Responsabil diseminare: Andrei Cristina  

• Responsabil financiar, contabil: Irina Tomița  



Grup țintă al Colegiului Tehnic“Ion Borcea” 
Buhusi 

• Elevii claselor de a 10-a, specializarea matematica-
informatica intensiv engleza si specializarea matematica-
informatica intensiv informatica ai Colegiului Tehnic “Ion 
Borcea", Buhusi. 

 



Recrutare & selecţie participanţi 
• Dosar candidatură– 25% 

 

• Interviu în limba engleză– 25% 

 

• Probă practică competenţe IT– 50% 

 



Program de pregătire 

• Modul pedagogic: 15h (Jigau Mihai)  

• Limba engleza: min. 50h  
• 10h (prof. Cojocaru Andreea Stefana) 

• min. 35h platforma OLS 

• Limba greaca: 30h (Panaretou Demetra) 

• Modul cultural: 10h (Dobroi Maria) 



Mobilităţi 
Companie intermediara: 

L. LAZAROU CTC,,Paphos, 
Cipru 
 

Tematici: 

Web Design 

Profesori insotitori: 

Cojocaru Andreea Stefana & 
Agapin Ana Maria 

Mentor: 

Lazaros Lazarou 

Prof. lb. greaca: 

Panaretou Demetra 

Paphos 

Cipru 



 

 

Participanți  
(Paphos, Cipru ; 27.05.2018-16.06.2018) 

16 participanți 



Activități mobilitate 

• Web Design & utilizarea programului Adobe 
Dreamweaver 

• 1. Crearea unui website personal format din 3 
pagini; 

• 2. Crearea unui website al companiei de primire 
format din 3 pagini; 

• 3. Crearea unui website al companiei 
intermediare format din 3 pagini; 

• 4. 3 testari: initiala, intermediara si finala. 

Acord de invățare 



Activități mobilitate– Program social & cultural 

 Excursii în Limassol 
 

• Port 
• Centrul Vechi 

 
 Excursii în Paphos 

• Mormintele Regilor 
• Situl Arheologic 
• Manastirea Agios Neophytos 
• Castelul din Paphos 
• Stanca Afroditei 

 
 Excursii în Akamas 

• Baile Afroditei 
• Laguna Albastra 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.walklondon.com/images/walk2011.png&imgrefurl=http://www.walklondon.com/visitor_information.htm&docid=9N1qEYhJip-dGM&tbnid=uPM7KojTFNge0M:&vet=1&w=341&h=516&bih=710&biw=779&ved=0ahUKEwiTiOHQtOvVAhXQzRoKHQExAEIQMwgxKAwwDA&iact=c&ictx=1
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwikpYvctOvVAhWEVxoKHReDCsgQjRwIBw&url=http://www.walklondon.com/visitor_information.htm&psig=AFQjCNEwX3Y3guhcJzEypZVSSUcmet1Pfg&ust=1503510880835154
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Cunoștințe și aptitudini dezvoltate 

•Crearea unui formular de vot si a unui “jump” meniu; 

• Formatarea paginilor, adăugarea elementelor HTML și CSS; 

• Obtinerea informatiilor necesare ce sunt necesare pentru a 
aparea pe pagina web; 

 

Competențe IT - Web design & Adobe Dreamweaver 



Produse finale 

• 64 de portofolii digitale si 4 portofolii staff 

• Produse realizate după mobilitate 
• 8 Site-uri create de participanți pentru institutii locale 

• O brosura cu rezultatele proiectului in 5 limbi (romana, engleza, spaniola, 
portugheza, greaca) 

• Site-ul proiectul cu o “expozitie digitala” 

• 4 site-uri ale scolilor din consortiu imbunatatite 

• 1 curs (optional) de Web Design 

 



Concluzii 

• Elevii au dobândit noi cunoștințe teoretice și abilități practice pe tema 

mobilității în care au participat. 

• Toți participanții și-au îmbunătățit competențele în limba engleză în timpul 

mobilităților. 

• Participanții au experimentat direct viața socială și culturală a tarii de stagiu, 

obținând îndrumare pentrul viitorul lor educațional si professional. 

• Participanții au experimentat avantajele și oportunitățile schimburilor 

internaționale din țările membre ale Comunității Europene și și-au îmbunătățit 
competențele lor tehnice, lingvistice, interculturale și sociale. 



DISCLAIMER 

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o 

aprobare a conținutului ce reflectă doar opinia autorilor, iar Comisia nu poate fi 

trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

 


