Experiența mobilității Erasmus+ în Paphos, Cipru
În perioada 28.05.2018-08.06.2018, în calitate de profesor de informatică, am
participat la mobilitatea organizată în Paphos, Cipru în cadrul Proiectului Erasmus+ 20171-RO01-KA102-036700, ”ÎNCEPUT DE CARIERĂ IT/IT CAREER START-UP”, finanțat cu
sprijinul Comisiei Europene, implementat în consortiu național format din patru scoli:
Colegiul Național “Gh. Vrânceanu”, Bacău (instituție coordonatoare), Colegiul Național
“Roman Vodă”, Roman, Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri”, Săbăoani și Colegiul Tehnic
“Ion Borcea”, Buhuși.
Timp de 10 zile, mi-am desfășurat activitatea sub indrumarea mentorului Michalis
Papatherapontos, managerul firmei de primire Rivensco Consulting LTD. Programul de
lucru a fost de opt ore pe zi de activități de tip job-shadowing, în care am observat modul
de lucru, am purtat discuții, am cooperat și am învățat de la profesioniști în IT cu
experiență pe piața muncii.
Împreună cu mentorul, am vizitat fírmele de primire ale elevilor participanți (SSM
Global Trainning Services LTD, Mavros Petros – Avantless LTD, Lazarou CTC) și i-am
cunoscut pe tutorii lor de practică (Petros Mavros, Christos Eleftheriades, Kyriakos
Michaelides). În cadrul activităților de job-shadowing desfășurate zilnic, am observat
activitatea tutorilor de practica, interactiunea cu elevii stagiari, metodele si tehnicile
folosite pentru realizarea paginilor web cu Adobe Dreamweaver si alte softuri specifice
Web design, modul în care le-au prezentat câteva aspecte legate de marketing, necesare
pentru realizarea unor site-uri de succes, felul în care au evaluat și notat performanțele
elevilor participanți. Am participat la discutii cu colegii staff, mentorul si tutorii de
practica pe diverse teme: formarea profesională inițială și continuă în IT, în Romania și
Cipru, mijloace de cooperare între furnizorii de formare și piața muncii, colaborarea cu
agenți economici pe domeniul IT, logistica, cadru si contracte de colaborare. În fiecare zi
am lucrat în echipă la îmbunătățirea proiectului de Curriculum la Decizia Scolii (CDS “Web
design”), produs final al proiectului, în ceea ce privește conținuturile, planificarea
materiei, metodele de predare-învățare-evaluare, am creat instrumente de evaluare și
material didactic. În ultima zi de stagiu am dobândit recunoașterea oficială a activităților
desfășurate în cadrul mobilității prin documentul de Mobilitate Europass și Certificat de
participare la mobilitate.
În timpul mobilității am beneficiat și de un frumos program cultural. Astfel,
împreună cu profesorii însoțitori si elevii din școlile din consorțiu participante la
mobilitate, am vizitat Mormintele regilor, situl arheologic și portul din Paphos, orașul
Limassol și situl antic Kourion, Stâncile Afroditei. Am participat la o seară culturală cu
dansuri tradiționale în Coral Bay.
Participarea la mobilitate a avut un impact pozitiv asupra mea deoarece a răspuns
nevoilor mele de formare profesională. Am avut ocazia de a-mi desfășura activitatea timp
de doua săptămâni alături de persoane care m-au impresionat prin profesionalism,
modestie și respect fată de sine și de ceilalți. Am putut observa comportamentul elevilor
în afara sălii de clasă, unde sunt mai relaxați și devin mult mai spontani si creativi. Am
conștientizat importanța formării profesionale în procesul de integrare pe piata muncii.
Mi-am imbunătățit abilitățile de comunicare, am relaționat cu persoane cu altă cultură,
tradiții si obiceiuri, mi-am lărgit orizontul cultural datorită șansei pe care am avut-o de a
vizita locuri minunate, încărcate de istorie, cu oameni minunați și cu peisaje
impresionante.
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