
CĂLĂTORIE SPRE  O CARIERĂ ÎN IT CU ERASMUS+ 

La vârsta adolescenţei, atunci când ne alegem profilul liceului pe care vrem să-l 

urmăm, fiecare dintre noi vrea să facă ce-i place. Lumea informaticii cucereşte aproape pe 

oricine reuşeşte să-i înţeleagă farmecul şi misterele şi pentru că este într-un progres al cărui 

sfârşit este greu de imaginat, ea pare să fie definiţia viitorului. Avantajele unui loc de muncă 

în IT sunt nenumărate. Domeniul IT este unul pentru care facultatea ne pregăteşte foarte bine 

și nu este absolut deloc unul static sau plictisitor, ci unul în care jobul propriu-zis, jobul 

efectiv constituie o experienţă de învăţare. A lucra în IT înseamnă a progresa continuu, a 

evolua continuu.  

Pentru a face parte din proiectul Erasmus+ 2017-1-RO01-KA102-036700, INCEPUT 

DE CARIERA IT/IT CAREER START-UP, a trebuit sa trec printr-un concurs de selecție, care a 

constat din pregătirea unui dosar, interviu si proba practică. Desi proba practică nu a oferit 

surprize (constând în crearea a două site-uri cu diferite cerințe), interviul a reprezentat pentru 

mulți o experiență nouă și interesantă întrucât a trebuit să comunicăm în limba engleză. 

Alături de mine mai sunt 15 elevi, ce vor lua parte la activitățile care se vor desfășura în 

Valencia, Spania, în intervalul 8-28 iulie 2018. Cu câteva luni înainte de stagiul propriu-zis, 

toți participanții iau parte la cursuri speciale pentru a se familiariza cu mediul de lucrul în 

cadrul firmelor IT spaniole. Am avut ore de pregătire lingivistică atât în spaniolă, cât și în 

engleză, pregătire culturală pentru a ne familiariza cu istoria și obiceiurile locale și pregatire 

pedagogică unde am învățat lucruri legate de implementarea proiectului. 

Cei 16 colegi ai mei sunt de la clasele a X-a D și a X-a E, adică matematică-

informatică intensiv engleză, respectiv intensiv informatică. Aceștia sunt: Bibire Călin-Rareș, 

X D, Boboc Raul-Mădălin, X E, Burlacu Ioana, X D, Cioineag Andrei, X D, Drugan Ioana-

Alexandra, X E, Fecioru Bogdan, X D, Fotache Ioana-Elenis, X D, Huțu Andrei, X D, Ifrim 

Cristina-Gabriela, X D, Ilie Cosmin-Mihai, X E, Măgirescu Ștefan, X D, Neguriță Diana-

Gabriela, X D, Petrea David, X E, Popa Matei-Alexandru, X D, Rusu Martha-Andreea, X E şi 

Vrânceanu Răzvan, X D. 

Consider că participarea la acest proiect mă va ajuta atât din punct de vedere personal, 

cât și profesional, întrucât îmi va fi de folos la înscrierea la facultate și îmi vor creşte 

posibilitățile de angajare, iar experiența de lucru într-o firmă europeană este extrem de 

valoroasă pentru mine. 

Neguriță Diana-Gabriela 

Clasa a X-a D 

 


