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Proiectul Erasmus+ ”NEW SKILLS for NEW JOBS” 2018-1-RO01-KA102-048066

Proiectul ”NEW SKILLS for NEW JOBS” a fost depus de către Colegiul Național Anastasescu la runda din 02
februarie 2018 pentru proiectele de formare profesională, Acțiunea cheie 2 – VET,în cadrul programului
de educație și formare al Uniunii Europene, Erasmus+. În urma evaluării experților de la Agenția Națională
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) proiectul a fost
aprobat și a primit un grant de 99.200 euro pentru a fi implementat. Proiectul a primit nr. de identificare
2018-1-RO01-KA102-048066.
Proiectul ”NEW SKILLS for NEW JOBS” incepe la 01.09.2018, dureaza 13 luni si vizeaza un numar de 32 de
elevi de la Colegiul National Anastasescu clasele a X-a si a XI-a specializarea matematica-informatica, 90
de ore de activitati practice aferente Modulului 4 Programare WEB si CDL ”Programare PHP si MySql”,
nivel clasa a X-a si a XI-a. Durata unui stagiu este de 19 zile.
Prin acest proiect CN Anastasescu isi propune sa continue initiativa pe termen lung de a creste calitatea
formarii initiale a elevilor de la clasele de matematica-informatica, acesta fiind al doilea proiect VET pe
care dorim sa il implementam in cooperare cu companii de IT din Spania in vederea oferirii de servicii
educationale de calitate ce raspund mai bine nevoilor pietei muncii. Totodata se urmareste cresterea
atractivitatii informaticii pentru elevii de liceu, in vederea orientarii lor catre o cariera in acest domeniu.
Temele de formare propuse (pagini web si baze de date) sunt in acord cu continuturile curriculumu-lui
national la disciplina informatica si se incadreaza in probele practice de la examenul de atestare
profesionala: realizarea de pagini web, operarea cu baze de date, elaborarea unui produs soft ca proba de
atestare a competentelor practice de programare.
Rezultatele asteptate ale invatarii in urma parcurgerii stagiului de pregatire practica:
C1. Crearea site-urilor Web
C2. Utilizarea programarii orientata pe obiect
C3. Interactiunea cu baze de date Web (MySQL)
Fluxul 1 Learners in companies 16 elevi clasa a XI-a Matematica - Informatică SPANIA
28.01.2019
15.02.2019
Fluxul 2 Learners in companies 16 elevi clasa a X-a Matematică - Informatică SPANIA
01.07.2019
19.07.2019
Coordonator proiect: Prof. Dr. Răceanu Șerban
Responsabil formarea profesională: Prof. Ștefan Cătălina
Responsabil organizarea mobilităților: Prof. Vișinică Daniela
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