
Experiență europeană pe piața muncii pentru competențe 

îmbunătățite în domeniul I.T. 

Schimbările ce au loc de la un an la altul la nivelul întregii societăți generează implicit mutații 

și în educație. Școala are menirea de a acorda, prin dascălii ei, șanse egale tuturor elevilor, de 

a-i ajuta sa evolueze, sa se implice în lumea înconjurătoare. În general, dascălul este chemat 

sa ofere sprijin, sa creeze un mediu adecvat și sa ofere elevilor suportul moral necesar, 

pregătind drumul spre performanță. Dorința de autodepășire, de a trăi virtuos și de a ne defini 

ca identitate îndeamnă la experimente în cele mai diverse domenii. Tehnologia informațională 

și de comunicare atrage în competiție un mare număr de elevi, dornici de afirmare, de 

cunoaștere, de perfecționare. 

Cu o astfel de viziune asupra vieții, de schimbare în bine, s-au angajat profesorii și elevii de la 

Colegiul Naţional “Avram Iancu” Ştei în lansarea Proiectului “Experiență europeană pe piața 

muncii pentru competențe îmbunătățite în domeniul I.T.” pentru perioada 2015-2016, având 

ca parteneri : Desarrollo Web Granada – Spania și D.S.I. Spain Granada – Spania. Grupul 

țintă al proiectului l-a constituit elevii din clasele a XI-a și a XII-a cu profil real, specializarea 

matematică-informatică.  

Printre obiectivele proiectului se numără : 

- dezvoltarea competentelor, cunoștințelor și abilităților practice în domeniul informatic 

prin exersarea cunoștințelor de programare vizuală în firme specializate din domeniul 

IT, în scopul accesibilizarii accesului pe piața muncii, 

- crearea unor platforme de colaborare cu firme IT din Spania, prin care scoala să fie 

ancorată la realitățile de pe piața muncii europene, 

- să intensifice cunoștințele elevilor despre funcționarea acestor firme și să le faciliteze 

mobilitatea. 

- remedierea capacității de a percepe și de a se adapta altor culturi și grupuri prin 

exersarea unei limbi străine și contactul direct cu un mediu diferit s-a aflat printre 

obiectivele profesorilor şi elevilor. 

Merită remarcat impactul pozitiv al întregii echipe de proiect în formarea și încurajarea 

talentului elevilor în domeniul I.T.: 

Cristian Andru -responsabil de proiect; 

Emanuel Coroiu – responsabil financiar; 

Simona Crişan – responsabil cu formarea profesională; 

Cornelia Frai – responsabil cu pregătirea generală, lingvistică, culturală și pedagogică; 

Adela Bara-responsabil cu diseminarea, transferul si valorizarea rezultatelor proiectului; 



Alina Niculae – responsabil cu selecția și baza Mobility Tool. 

 

 

Urmare a lansării proiectului, în luna februarie 2016 a avut loc prima mobilitate la care au 

participat 12 elevi: Uscat Alexandra, Pleşa Mihai, Coroiu Şerban, Groza Răzvan, Herle 

Bianca, Fleger Dan, Moţ Carina, Clepcea Beatrice, Păulaş Horia, Sim Simona, Şandra Ioana, 

Tocuţ Claudia. Aceștia au fost însoțiți de prof., Gabor Adriana și monitorizați de dnul 

director, prof. Andru Cristian Adrian. 

 

 În luna septembrie 2016 a avut loc al doilea flux de mobilitate la care au participat 12 elevi: 

Bora Vlad, XI A;Coldea Marius Daniel, XII ;Popa Raluca Maria, XI A;David Vanessa Iulia, 

XI A;Tuduce Karina Alexandra, XI A; Peter Cristina Claudia Maria, XI A;Serac Adriana 

Ioana, XII A;Dobra Ioana Petronela, XII A;Sabau Ionut Alexandru, XII A;Serac Ioan Andrei, 

XI A;Bade Serban, XII A și Blaj Vlad Alexandru, XI A, coordonați de dna Simona 

Crisan,prof. însoțitor și de dnul Emanuel Coroiu, prof.monitor. 

Programul proiectului a oferit o viziune largă asupra perspectivei profesionale și a încurajat 

interesul elevilor, realizând, în cadrul orelor de lucru la firmele desemnate, site-uri și 

programări vizuale în C#. 

Program Proiect “Erasmus + “ 

-Întâlnire oficială cu membrii organizației M.E.P. la sediul acesteia. 

-Program de lucru la cele două firme; 

- Descoperind Granada,vizitarea orașului (Catedrala și Mănăstirea Cartuja). 

-Vizită la Mănăstirea San Jeronimo. 

-Vizită, Alhambra. 

-Excursie de o zi la Cordoba. 

-Întâlnire la sediul M.E.P cu profesorul însoțitor și profesorul monitor, Cristian Andru. 

-Vizită la Albaicin. 

-Excursie de o zi la Malaga. 

-Înmânarea certificatelor de participare la proiect. 

-Excursie de o zi la Gibraltar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


