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Având în vedere specializarea pe care o urmez, curiozitatea de a
descoperi locuri și de a întâlni oameni noi, proiectul Erasmus+,
Carieră Europeană în IT, cu un plasament pe tema Web design și
Grafică în Granada, Spania, a reprezentat pentru mine o

Stagiul de pregătire practică în companii de IT la care am luat parte

oportunitate de a mă pregăti atât pe plan profesional, cât și pe plan social.

a fost o experiență de neuitat pentru mine.

Am avut ocazia de a învăța direct de la specialiști în domeniul IT,

A fost prima dată când am lucrat într-un mediu de muncă real și am

acumulând cunoștințe legate de WordPress și HTML, reușind astfel

învățat să creez un site profesional, am văzut cum se administrează

să-mi construiesc propriul site, ''România văzută prin ochi de copil''.
Pe lângă faptul că acest proiect mi-a deschis noi orizonturi pe plan
profesional, mi-a dat ocazia de a întâlni oameni deosebiți, de a

și se întreține un astfel de site.
Cu ajutorul tutorelui de stagiu am realizat primul meu proiect web
despre istoria și cultura orașului Granada care a fost găzduit online
de către compania e-sistemas.net.

comunica în limba engleză și de a intra în contact cu limba și cultura

Cele două săptămâni în care am explorat lumea reală și virtuală,

spaniolă. Programul cultural, la care am luat parte, mi-a arătat o civilizație

învățând despre Spania și Granada, dar și cum să folosesc

cu o istorie fascinantă și am învățat cât de diferiți suntem ca și oameni.

instrumentele de design grafic, m-au ajutat să îmi creionez mai ușor

Experiența trăită în Spania m-a ajutat să văd lumea altfel.

parcurul profesional pe care mi-l doresc, acela de programator IT.

Mădălina Enache, elevă clasa a XI-a B, matematică-informatică

Bianca Zandăr, elevă clasa a XI-a B, matematică-informatică

Parteneri de primire:
e-sistemas.net
tecnologia y comunicaciones

Proiectul se adresează unui număr de 30
elevi de la CN Anastasescu, clasele X-XI,
filiera teoretica, profilul real,
specializarea matematică informatică, în
vederea completării pregătirii teoretice
în domeniul Informatic cu o dimensiune
practic-aplicativă, printr-o formare
inițială de calitate în companii de profil
din Spania..

„Carieră Europeană în IT”
PROIECT de mobilitate în domeniul
FORMĂRII PROFESIONALE
2017-1-RO01-KA102-036572
Perioada de implementare
1 iulie 2017 – 31 noiembrie 2018
Informatica Cano Granada
Beneficiar: COLEGIUL NAȚIONAL ANASTASESCU
ROȘIORII DE VEDE

Tema formării: "Grafică și Web design”
Durata unui stagiu de formare: 60 de ore
Obiectivele proiectului sunt:
O1. Dezvoltarea competențelor de programare
HTML, de editare multimedia în vederea realizării
paginilor web pentru 30 de elevi
O2. Dezvoltarea capacității de comunicare într-o
limbă străină și de a lucra în echipă într-un context
internațional a celor 30 de participanți
O3. Creșterea calității educației de specialitate prin
introducerea unui opțional de programare web
O4. Întărirea capacității instituționale de a opera la
nivel european.
Acest material a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene,
reflectă numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu este
responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le
conține.

Marketing,
Web Design,
Graphic Design

Kelevra | Consultanta si dezvoltare de
aplicatii mobile

Partener intermediar: EUROPROYECTOS ERASMUS+
GRANADA, SPANIA

