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 PARTENERI (organizaţiile de primire în care elevii vor desfăşura pregătirea profesională):  

- DESARROLLO WEB GRANADA - Spania  

- DSI SPAIN GRANADA – Spania  

 

ORGANIZAȚIA INTERMEDIARĂ – MEP EUROPROJECTS - Spania 

 

NUMĂRUL DE ELEVI BENEFICIARI/PROFIL/CLASE:  

16 elevi/MATEMATICĂ-INFORMATICĂ/CLASELE A XI-A  cu calificarea ajutor analist programator 

  

FLUXUL de MOBILITATE: FEBRUARIE 2018  (16 elevi şi 2 profesori însoţitori)  

 

 

 



 

 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

1.Dezvoltarea competenţelor practice de bază cu finalitate în designul şi crearea paginilor web folosind limbaj HTML . 

2.Dezvoltarea competenţelor practice de creare și utilizare a foilor de stil CSS în vederea dezvoltării de pagini web și de optimizare a site-urilor 

pentru motoarele de căutare.  

3.Dezvoltarea spiritului antreprenorial în context internaţional şi dezvoltarea personală prin creşterea încrederii de sine. 

4.Îmbunătăţirea competenţele interculturale prin creşterea capacităţii participanţilor de a înţelege o altă cultură, diferită de cea din România şi a 

conceptului de cetăţenie europeană. 

REZULTATELE PROIECTULUI: 

- Dobândirea, dezvoltarea competenţelor profesionale ale participanţilor, în domeniul graficii computerizate. 

- O pagină web a proiectului: https://antreprenoriatwebdesign.weebly.com/ 

- O pagină Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/Anteprenoriat-si-web-design-1165283966941153/ 

 - Derularea de activităţi practice-aplicative în urma cărora beneficiarii vor putea multiplica experienţa dobândită, în cadrul cursului opțional de 

web design, dar şi de educaţie antreprenorială şi economie, în special prin asumarea şi exercitarea rolului de „formatori” pentru colegii de 

clasă/liceu, dar mai ales prin înfiinţarea şi funcţionarea unei proiect antreprenorial  de înființare a unei firme, cu domeniu de activitate: web-

design. 



 

 

- Dezvoltarea capacităţilor şi calităţilor adaptative la situaţii, medii socio-culturale noi, dezvoltarea spiritului de lucru în echipă, de lucru într-un 

mediu concurenţial la standarde europene, îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice (spaniolă şi engleză). 

- Realizarea și prezentarea unui film cu aspecte esențiale din perioada stagiului: 

https://www.youtube.com/watch?v=RkHAnMSIK7g&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=PcZBlcs4mdw&feature=youtu.be 

 

ECHIPA DE PROIECT:  

prof. Andru Cristian Adrian - responsabil de proiect  

prof. Coroiu Emanuel – responsabil cu pregătirea generală 

ec. Tocuț Stela -  responsabil financiar  

prof. Crișan Simona – responsabil formarea profesională  

prof. Frai Cornelia – responsabil cu diseminarea, transferul şi valorizarea rezultatelor proiectului / OLS 

prof. Zaha Mihaela – responsabil cu selecția participanților 

prof. Niculae Alina - responsabil cu baza Mobility Tool  

prof. Florin Tuculia - responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului 

 

DERULAREA MOBILITĂȚII 

 

 În perioada  octombrie-noiembrie a anului 2017 s-a desfășurat concursul de selecţie a celor 16 elevi și 2 rezerve pentru mobilitatea 

din Spania, de asemenea au fost desemnați și cei 2 profesori însoțitori ţinându-se astfel cont de recomandarea prevăzută în Ghidul programului 

Erasmus+,  de participare a câte un profesor la un număr de 7 minori. Selecţia elevilor s-a realizat în condiţiile respectării egalităţii de şanse 

(etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie socială sau orice alt criteriu), ţinând cont de principiile nediscriminării, echităţii, transparenţei şi ale 

evitării oricărui conflict de interese. 



 

 

 

 

În perioada 04-24 februarie 2018, 16 elevi, însoțiți de doi profesori, au efectuat stagiul de pregătire în cadrul proiectului de mobilitate în 

domeniul învățământului profesional și tehnic (VET). Plasamentul de formare  a constat în 90 de ore de formare practică și teoretică din care 70 

de ore din programa şcolară a opționalului  ”Web design” de clasa a XI-a, disciplină cuprinsă în curriculum la decizia școlii (CDȘ) și 20 de ore 

cuprinse în programa de Economie prin care participantul a atins  competenţele generale antreprenoriale.  Distribuirea orele s-a realizat conform 

Acordului de învățare, astfel: 

1. Principii generale ale proiectării interfeţelor Web  (35 ore). 

2. CSS – Foi de stil în cascadă și principii de design (35 ore) 

3. Producătorul/Întreprinzătorul şi comportamentul său raţional (20 ore) 

 

 Cei 16 elevi - Anamaria Sonia Tuculia, Andrei George Balș, Mihai Răzvan Fericean, Delia Bade, Alexandru Flavius Morar, Elene 

Cristina Onica, Florin Sergiu Micle, Miruna Andreea Haneș, Andrada Marisa Indrei, Cristian Ionuț Ilieș, Cătălin Ștefan Handa, Diana Sârghie, 

Malina Lavinia Avram, Raluca Ioana Todoca, Mihai Vlad Silaghi, Maria Iulia Stan - au fost însoțiți de profesoarele Alina Andreea Fărcuț și 

Mihaela Dana Zaha, iar în perioada 14-18 februarie monitor al proiectului a fost prof. Florin Tuculia. Pe perioada acestui stagiu de pregătire, 

organizațiile de primire au fost Desarrollo Web Granada și DSI Spain Granada, iar organizația intermediară MEP Europrojects.  

În perioada de formare, elevii au avut ca sarcini, conform programului de formare, conceperea de site-uri web pentru firmele partenere, 

realizarea unor videoclipuri care să reprezinte experiența lor în Granada. Astfel, un videoclip a avut ca temă călătoria înspre Granada, iar celălalt 

despre obiectivele vizitate. Pe perioada a două zile participanții au dezasamblat și asamblat laptopuri, programele folosite fiind: Notepad+, 

Photoshop, Premier Pro, Java Script, html, css, php, js (limbajele de programare folosite), premiere pro-program pentru editare video, photoshop, 

dreamwear, notepad++. De asemenea, au avut loc discuții pe teme antreprenoriale: ce înseamnă să ai propria afacere, cum începi o afacere, 

avantajele/dezavantajele de a fi întreprinzător și altele.  În fiecare zi, după programul de lucru, s-au vizitat cele mai importante obiective ale 

orașului Granada și, bineînțeles, ale regiunii. În primul week-end au vizitat strâmtoarea Gibraltar, iar în al doilea Malaga și Cordoba.  



 

 

Mobilitatea a fost certificată prin MobilityEuropass, elevii primind certificatele de formare profesională, în urma unui examen de evaluare 

finală. 

Cu ajutorul proiectului, tinerii au avut ocazia de a cunoaște mediul european de formare profesională, pregătindu-se să facă față 

flexibilității locurilor de muncă în Uniunea Europeană. 

În cadrul acestei mobilități, elevii și-au desfășurat activitatea într-un cadru ce le-a favorizat crearea spiritului de echipă, le-a dezvoltat 

comunicarea, le-a sporit încrederea în sine și i-a ajutat în crearea și dezvoltarea spiritul antreprenorial.  Comunicând cu personalul organizațiilor 

partenere au avut ocazia să își depășească barierele lingvistice și să lege prietenii în context intercultural.   

 

 

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi 

ANPCDEFP si Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

 

 

 

 

 

Responsabil de proiect, 

Dir. prof. ANDRU CRISTIAN ADRIAN 

 


