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DESCRIEREA PROIECTULUI 

Proiectul "ExperiențE+ de muncă europene: un plus de competențe, mai multe perspective" 

reprezintă un demers de extindere și consolidare la nivel european a cooperării intersectoriale cu 

scop educațional, o inițiativă menită să creeze oportunități de învățare prin muncă, astfel încât elevii 

de la Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț să aibă acces la informații integrate teorie-

practică, la abilități și competențe formate prin experiențe reale de muncă. 

WEE+ se adresează elevilor de la specializarea matematică-informatică, înscriși în clasele a XI-a A 

și B în anul școlar 2019-2020, dintre care vor fi selectați cei 24 de participanți la stagiul practic de 3 

săptămâni care va fi organizat în firme de web design din Granada - Spania, estimativ în luna iunie 

2020. 

Proiectul urmărește să creeze oportunități de incluziune socială și economică pentru elevii aflați 

în formare inițială in domeniul informatică; să consolideze colaborarea cu organizații din mediul 

economic european în vederea integrării achizițiilor curriculare de la disciplinele informatică și TIC în 

cunoștinte, abilități și competențe de web design; să faciliteze prin practică obținerea atestatului 

profesional de către elevi la finalul liceului, respectiv să permită achiziția unor unități de competență 

evaluate la acest examen, precum cele specifice ocupației "designer pagini web" și competența 

curriculară "Realizarea managementului site-urilor WEB"; să facilieze formarea și dezvoltarea 

competențelor lingvistice, interculturale, sociale, civice, antreprenoriale - relevante pentru 

efectuarea tranziției eficiente de la școală la viața activă; să permită instiuției să dezvolte resursele 



        

 

suport pentru diversificarea ofertei curriculare și pentru predarea-învățarea aplicativă a 

conținuturilor de la disciplinele de specialitate ale claselor de matematică-informatică. 

Pe durata stagiului, elevii vor analiza diferite programe de web design, vor aplica templeaturi 

adecvate de site web, vor lucra la proiectarea unui site web, vor utiliza programe de dezvoltare a 

unui proiect web; vor crea baze de date pentru un site web; vor scrie coduri HTML pentru un site 

web; vor implementa CSS într-un site Web; vor dezvolta un site folosind PHP; vor pregăti 

documentația proiectului web; vor afla mai multe detalii despre procesul de înregistrare a 

domeniului și despre găzduirea web; vor identifica diferite amenințări web și vor aplica măsuri de 

securitate. 

Învățarea prin practică la locul de muncă, facilitată de acest proiect, creează contextul în care să 

fie dezvoltate diferite competențe personale ale beneficiarilor, utile pentru cariera lor profesională 

viitoare, precum: capacitatea de a identifica oportunități de carieră în designul și producția Web; 

deprinderea de a implementa tehnici de gestionare eficientă a timpului; deprinderea de a adopta un 

comportament etic în context profesional; competențe tehnice și antreprenoriale; capacitate 

crescută de adaptare la o piață dinamică a locurilor de muncă; abilități de comunicare lingvistică 

(limbile engleză și spaniolă); competențe interculturale; atitudini economice, civice și sociale 

orientate de valori pozitive (inițiativa și disponibilitatea de a aborda sarcini variate, cooperare, 

toleranță, respect pentru valorile europene și luarea în considerare a nevoilor clienților, respect 

pentru regulile și procedurile de la locul de muncă). 

Se are în vedere ca, pe baza experienței europene acumulate prin participarea la acest proiect, 

să fie elaborat un plan de diversificare a ofertei curriculare a școlii și să fie îmbunătățită componenta 

aplicativă a resurselor suport pentru predarea-învățarea disciplinelor de specialitate ale claselor de 

matematică-informatică. 
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