
Job-shadowing in design web prin Erasmus+ 

  

În calitate de profesor de informatică, am făcut parte din echipa de staff a Proiectului 

Erasmus+2017-1-Ro01-KA102-036700, ”Început de carieră IT”, coordonat de Colegiul 

Național ”Gheorghe Vrănceanu”, Bacău și finanțat de Comisia Europeana. În acesta calitate am 

participat la o mobilitate de formare continuă în Paphos, Cipru, bazată pe activități de tip job-

shadowing, în perioada 28.05-08.06.2018. A fost una dintre cele mai frumoase experiențe trăite 

alături colegii și elevii implicați în acest proiect. Înainte de a pleca nu știam nimic despre țara 

și orașul respectiv și am plecat cu unele emoții însă acum pot spune că totul a fost minunat. M-

au impresionat obiceiurile, tradițiile, diversitatea culturală și lingvistică, disponibilitatea 

gazdelor de a comunica din experiența lor și de a socializa și am reușit să-mi îmbunătățesc 

cunoștințele de limbă engleză. Am reușit să mă adaptez la un alt mediu cultural, total diferit, 

am fost în compania unor oameni fericiți, calmi și am descoperit locuri minunate. Programul 

de lucru a constat în opt ore de activități, unele desfășurate la instituția de primire a echipei de 

staff, Rivensco Consulting LTD, iar altele la firmele de primire pentru participanții elevi, 

Mavros Petros Avantless, L. Lazarou CTC si SSM Global Trainning Services  LTD. Am 

participat la discuții cu mentorul si tutorii de practica IT pe tema formarii profesionale inițiale 

și continue în IT în România și in tara gazda si cu privire la nivelul de pregătire necesar pentru 

integrarea pe piata muncii și mai ales am avut ocazia de a observa zilnic felul în care tutorii 

organizeaza stagii de practica pentru elevii participanți la mobilitati europene de formare initiala 

in IT, metode și softuri folosite in designul paginilor web. 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. Recunoasterea oficială 

a participării la stagiul de job-shawowing s-a realizat prin Documentul de Mobilitate Europass. 

Mobilitatea a avut un impact pozitiv asupra pregatirii mele profesionale și a fost o experientă 

multiculturală  minunată. 
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