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Proiectul a primit finanţare din partea UE



SCOPUL PROIECTULUI SCOPUL PROIECTULUI SCOPUL PROIECTULUI SCOPUL PROIECTULUI este îmbunătăţirea 

tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi creşterea 

gradului de competitivitate al absolventului de liceu cu 

profil real, matematică-informatică, pe piaţa muncii 

într-un domeniu aflat într-o dezvoltare spectaculoasă, 

prin  adaptabilizarea şi flexibilizarea  demersului 

educativ la  realitatea actuală a domeniului. 



OBIECTIVLE PROIECTULUIOBIECTIVLE PROIECTULUIOBIECTIVLE PROIECTULUI

1. Aprofundarea şi dezvoltarea dimensiunii practic-aplicative a 

pregătirii de specialitate a partcipanţilor, într-un mediu econonic real, 

direct legat de domeniul lor de formare profesională;

2. Dezvoltarea abilităţilor practice şi competenţelor în informatică -

programare asistată pe calculator - în vederea creşterii competitivităţii 

absolventului de profil informatic, în raport cu piaţa muncii;

3. Creşterea capacităţilor adaptative, de integrare şi adaptare la 

medii socio-culturale diferite şi exersarea limbilor străine;

4. Stabilirea unor platforme de colaborare cu firme IT din spaţiul 

european care să-i conecteze pe elevi cu cerin.ele şi progresele din 

domeniu.



GRUPUL GRUPUL GRUPUL ŢINTINTINTINTĂ îl constituie elevii îl constituie elevii îl constituie elevii îl constituie elevii din clasa din clasa din clasa din clasa 

a Xa Xa Xa X----a 0i a XIa 0i a XIa 0i a XIa 0i a XI----a de la filiera teoretică, profil a de la filiera teoretică, profil a de la filiera teoretică, profil a de la filiera teoretică, profil 

real, specializarea matematicăreal, specializarea matematicăreal, specializarea matematicăreal, specializarea matematică----informaticăinformaticăinformaticăinformatică / / / / 

intensiv informatică, respectiv matematică intensiv informatică, respectiv matematică intensiv informatică, respectiv matematică intensiv informatică, respectiv matematică ––––

informatică informatică informatică informatică / / / / intensiv intensiv intensiv intensiv englezăenglezăenglezăengleză....

PERIOADA MOBILITPERIOADA MOBILITPERIOADA MOBILITPERIOADA MOBILITĂŢII : II : II : II : 6-26 iulie 2015

GRANT TOTAL : GRANT TOTAL : GRANT TOTAL : GRANT TOTAL : 81616 Euro

Proiectul a primit finanţare din partea UE



BENEFICIARBENEFICIARBENEFICIAR:

Colegiul Na.ional ”Teodor Neş” Salonta

PARTENERI DE PRIMIREPARTENERI DE PRIMIREPARTENERI DE PRIMIREPARTENERI DE PRIMIRE: 

DIGITELOS şi ISIL INFORMATICA din Barcelos, PortugaliaDIGITELOS şi ISIL INFORMATICA din Barcelos, Portugalia

PARTENER INTERMEDIARPARTENER INTERMEDIARPARTENER INTERMEDIARPARTENER INTERMEDIAR:

Associação Intercultural Amigos da Mobilidade



REZULTATELEREZULTATELEREZULTATELE ÎNVÎNVÎNVÎNVĂŢĂRIIRIIRIIRII

- competenţe şi abilităţi profesionale specifice
profesiei alese;

- exersarea abilită.ilor lingvistice la limba engleză 0i
dobândirea de cuno0tin.e de limbă portugheză;

- dezvoltarea capacită.ilor adaptative 0i de în.elegere a
altor culturi;altor culturi;

- în.elegerea unor no.iuni din domeniul antreprenorial;

- parteneriate cu firme din domeniul IT din Barcelos;

- site-ul proiectului 0i o bro0ură informativă;

- organizarea unui cerc de informatică pentru elevii
din gimnaziu


