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PARTENERII NOSTRI:

◦ Acest proiect este inițiat de Colegiul Național de Informatica “Matei Basarab” din Rm. Valcea România, în 
colaborare cu  organizațiile de primire din Granada-Spania :

◦ M.E.P. Europrojects Granada S.L-organizația care acționează în cadrul proiectului nostru ca partener 

intermediar, care colaborează în programele europene Erasmus + KA1 și Fondul Social European pentru 

a primi elevi și studenți în stagii de formare profesionala.

◦ Aceasta -a furnizat contactul cu organizațiile de primire Andagrananet, Informática Reparnet și 
VIVLOVER SC(GUARDERÍA PLATERO)- a mijlocit colaborarea cu acestea și s-a implicat în negocierea 

sarcinilor și semnarea Memorandumului de Înțelegere.

◦ ANDAGRANANET S.L ,Informática Reparnet - doua companii de consultantă IT hardware, software, cu 
specialiști în programare web,design grafic, SEO si marketing on-line,programare web,implementare și
management baze de date,design și grafica web.

◦ VIVLOVER, SC(GUARDERÍA PLATERO)-o grădiniță privată din Granada, care oferă servicii educaționale
pentru copiii cu vârstă ante-preșcolară, completate de servicii de asigurare a meselor și a odihnei pe perioada in 
care părinții sunt la muncă.



Obiectivul principal al proiectului
Scopul
◦ Obiectivul:

◦ dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor de la profilurile  matematica -informatica  și cel 

pedagogic la standarde înalte, conforme cu cerințele viitoarei meserii  si accentuarea dimensiunii 

practice-formative a pregătirii acestor elevi  ,in functie  de cerințele pieței muncii și  nevoile vieții.

◦ Scopul:

◦ este de a oferi șansa participarii la o experiență concretă de muncă și formare în spațiul 

european,pentru dezvoltarea  competențelor profesionale ,dar si a celor personale care să faciliteze 

formarea profesională inițială la un nivel calitativ înalt și să determine facilitarea inserției elevilor pe piața 

muncii.



Prezentarea firmelor partenere 

◦ Organizațiile de primire din cadrul proiectului au fost selectate pe următoarele criterii:

◦ -domeniul de activitate al acestora să coincide în totalitate cu calificarea,nevoile de formare,tematica, 

rezultatele învățării pe care dorim sa le dezvoltam prin intermediul acestui proiect;

◦ -organizațiile să dispună de logistica materială și umană și să aibă totodată experiență în asigurarea 

tutoratului și mentoratului pentru elevii aflați în stagii de formare profesionala si anume: 

◦ -educator -clasa a XII-a- conținuturi specifice disciplinei „Pregătire practică de specialitate”, 

curriculum diferențiat pentru licee pedagogice, 

◦ -mate info clasa a XII-a-conținuturi din programa de informatică clasa a XI-a, identificarea datelor 

care intervin într-o problemă ,implementarea algoritmilor într-un limbaj de programare.

◦ -mate-info, clasa a XI-a -Proiectarea site-urilor, care vizează desfășurarea unui program suplimentar 

de pregătire pentru acești elevi.



Grupul tinta al proiectului

◦ Proiectul se adresează unui grup de 42 de elevi: 14 clasa a XII-a învățământ liceal, filieră vocațională, 

profil pedagogic si 28 de elevi de la învățământ liceal,filieră teoretică, profil real,specializarea mate-info, 

dintre care 14 clasa a XI-a și 14 clasa a XII-a. Elevii vor pleca in doua fluxuri a cate 21 de elevi /flux si vor fi 

insotiti de trei profesori .

◦ Primul flux a desfasurat stagiul de pregatire in perioada 6-17 septembrie 2021 ,a fost format din :

◦ -15 elevi de la profilul matematica –informatica

◦ - 6 elevi de la profil pedagogic

◦ Prof. insotitori au fost:

◦ -Gabriela Cocos-coordonatorul proiectului

◦ -Calota Daniela –consilier scolar si responsabil cu pregatirea psiho-pedagogica a elevilor

◦ -Toma Mihaela-prof. de lb.engleza ,responsabil de pregatirea lingvistica



Beneficiile asupra participantilor

◦ Pentru elevii de la matematică informatică proiectul contribuie la eficientizarea și pragmatizarea 

pregătirii practice de specialitate, legându-o direct de cerințele actuale ale pieței muncii, de nevoile 

firmelor din domeniul I.T

◦ Acest lucru ii va ajuta pe elevi sa-si transforme o simpla idee într-un proiect și, pe mai departe, într-un 

model de business. 

◦ Pentru învățământul pedagogic proiectul aduce plusvaloare pregătirii profesionale

◦ Elevii formați devin învățători și educatoare și pot implementa practici învățate în grădinița din Spania, 

pot schimba metode, tehnici de învățare, pot aborda într-o nouă perspectivă actul educațional, ca 

pragmatism și accentuare a dimensiunii formative 

◦



Contributia la dezvoltarea personala
◦ MEP Europrojects Granada-partenerul nostru intermediar s-a ocupat de toate detaliile legate de desfasurarea acestui proiect in cele mai

bune conditii si anume :

◦ -Asigurarea serviciilor de cazare în apartamente dotate cu toate cele necesare traiului pe perioada plasamentului 

◦ -Asigurarea serviciilor de transfer de la aeroport,dar și a serviciilor de transport local,fie cu microbuzul organizației,fie prin transportul în 
comun prin procurarea cardurilor de călătorie ,pe liniile de autobuz si de metrou

◦ -Asigurarea serviciilor de masa la un restaurant din apropierea spatiului de cazare

◦ -Realizarea unor tururi de recunoaștere a zonei,oferirea de informații necesare traiului de zi cu zi pe perioada mobilității 

◦ -Furnizarea de informații pentru siguranța elevilor,norme de comportament,reguli de respectat,informații referitoare la protecția și siguranța 
elevilor

◦ -Asigurarea serviciilor de administrație și management (organizare a programului,de monitorizare,îndrumare,evaluare și certificare, 
întocmire raport final,eliberare certificate de participare,sprijin în derularea activităților de pregătire profesionala,suport logistic permanent 
pe toată durata plasamentului)

◦ -Desfășurarea programului cultural-o gama completa de activități culturale și de agrement în Granada (care pot dura o jumătate de zi 
sau o zi întreagă ca vizita la Alhambra, mănăstiri și catedrala din Granada, Muzeul Științei,seara de flamenco etc)

◦ - Excursii în alte orașe din Andaluzia sau în alte parți ale Spaniei  ( Malaga, Sevilla,Cordoba)

◦ -Pregătirea pedagogica a stagiarilor pentru a a se integra cu succes în noul mediu de lucru și pentru a cunoaște care sunt așteptările 
firmelor de stagiu.

◦ -Asigurarea de suport și intervenție pe toată durata mobilității,astfel încât elevii noștri sa se simtă în siguranță.



Locul in care si-au dezvoltat si alte
deprinderi……







Ce avem de învațat din acest proiect ?

◦ ...... Că putem schimba pozitiv lumea în care trăim doar dacă ne 

schimbăm pe noi înșine mai întâi. 

◦ …..că trebuie să ne trăim viața frumos, într-un mod echilibrat și să

prețuim timpul, canalizându-l pe lucrurile cu adevărat folositoare. 

◦ …..ca s-a schimbat cate ceva in fiecare: poate un viciu, un capriciu, o 

relație de prietenie, o parere sau chiar mentalitatea. 

Ceva insa sigur s-a schimbat! Ne-am intors acasa cu forte noi si dornici sa 

impartasim ceea ce am trait.



Multumim M. E. P. ! - o echipa de profesioniști!


