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Grupul țintă 

• A fost format din 18 elevi aflați în 

formare la Colegiul Național “Octavian 

Goga” din Marghita, elevi din clasa a 

XI-a de la filiera teoretică,  profilul real, 

specializarea matematică-informatică 

care vor obține, la finalul liceului, 

calificarea de ajutor analist programator. 



Firmele partenere 

• Plasamentul s-a desfășurat într-un singur 

flux în perioada 22 ianuarie 2018 – 10 

februarie 2018 în cadrul organizațiilor 

de primire DESARROLLO WEB și 

DSI Spain S.L. firme care activează în 

Granada, Spania, în domeniul designului 

și dezvoltării paginilor web, al creării 

materialelor publicitare. 

 



Obiectivele proiectului au fost 

1. Îmbunătățirea compețentelor și abilităților 
practice în domeniul Informaticii prin exersarea 
noțiunilor de programare în firme specializate pe 
IT pentru o integrare mai ușoară pe piața muncii. 

2. Dezvoltarea abilităților lingvistice, socio-
culturale și de lucru în echipă prin contactul 
direct cu o firmă reală din spațiul european.  

3. Crearea unor platforme de colaborare cu firme 
spaniole din domeniul IT care să faciliteze noi 
mobilități. 



Echipa de proiect 

• prof. Zenovia Mirela CORAȘ Responsabil de proiect  

• contabil șef Doina BOBOTAN Responsabil financiar  

• dir. adj. prof. Adriana Simona SARCA 
Responsabil cu formarea 

profesională  

•dir. prof. Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIȚII 
Responsabil cu 

monitorizarea elevilor 

• dir. adj. Ioan Bogdan POP 
Responsabil cu 

diseminarea proiectului  

• prof. Margareta Adela IUHAS  
Responsabil cu baza de 

date Mobility Tools  



Scopul proiectului a fost 

• Creșterea calității educației de 

specialitate prin transpunerea aplicațiilor 

practice de laborator într-un mediu real, 

în cadrul unor firme specializate pe IT, 

care folosesc softuri moderne, 

programare vizuală și echipamente 

tehnice de ultimă generație, pentru elevii 

noștri de la profilul teoretic, 

specializarea matematică-informatică. 



  

  



Poze de la stagiul de practică 



  



  

  



  

  



  

  



Masa a fost servită la Bar 

Almazan 

  



 S-a vizitat Palatul Alhambra 

(Granada) 

  



  

  



 Parcul de știinte din Granada 

  



Poze din Granada 

  



  



  

  



Excursie în Gibraltar 

  



  

  



Excursie la Cordoba 

  



  

  



Finalizarea stagiului de practică 

Fiecare participant a primit: 

• Certificat de recunoaștere a stagiului 

• Certificatul Europass Mobility 

• Atestat de limba spaniolă 



  

  



VĂ MULŢUMESC  
PENTRU ATENŢIE! 


