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ERASMUS +

Proiectul a primit finanţare din partea UE

CE ESTE ERASMUS + ?
Este noul program al Uniunii Europene care se adresează
următoarelor domenii: educație, formare, tineret și sport pentru
perioada 2014-2020 având ca și obiective dezvoltarea competențelor
și a capacității de inserție profesională prin oferirea unor oportunități
de educație, formare și activități de tineret sau sport.
Urmăreşte pregătirea capitalului social european pentru a face mai
bine faţă cerinţelor pieţei de muncă, prin încurajarea dobândirii
competenţelor şi cunoştinţelor tinerilor, precum şi prin promovarea
cetăţeniei active.
Acest program este destinat să ajute ţările intracomunitare să îşi
folosească eficient capitalul uman şi social, stimulând activ şi
legăturile dintre aceste ţări.

STRUCTURA PROGRAMULUI ERASMUS +
Acţiunea-cheie KA1 – Mobilitate individuală: Proiecte
instituţionale prin care se realizeză activităţi care implică parteneri
din mai multe ţări (trans-naţionale). Programul unui proiect de
mobilitate diferă de la un domeniu la altul şi, în funcţie de acesta,
poate cuprinde cursuri de formare, plasamente, activităţi de predare,
stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activităţi de
tip job-shadowing.
Acţiunea-cheie KA2 – Cooperare pentru inovare şi schimb de
bune practici: proiecte care creează "punți" de legătură între
parteneri din mai multe țări cu scopul de a crește cooperarea
internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și
inovatoare.
Acţiunea-cheie KA3 – Sprijin pentru reforma politicilor - se
finanțează activități care sprijină dialogul structurat sub forma
întâlnirilor dintre tineri și responsabilii de politici de tineret

SCOPUL PROIECTULUI
PROIECTULUI
Experiență europeană pentru tinerii
informaticieni
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.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
1. Aprofundarea şi dezvoltarea dimensiunii practic-aplicative a
pregătirii de specialitate a partcipanţilor, într-un mediu
economic real, direct legat de domeniul lor de formare
profesională;
2. Dezvoltarea abilităţilor practice şi competenţelor în
informatică - programare asistată de 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 și exersarea limbilor străine;
4. Stabilirea unor platforme de colaborare cu firme de IT din
spațiul vest-european care să-i conecteze pe elevi cu cerințele și
progresele din domeniu.

GRUPUL ȚINT
INTĂ
INT
îl constituie 15 elevi din clasele a X-a și a XI-a de la
filiera teoretică, profil real, specializarea matematicăinformatică, intensiv informatică și matematică –
informatică intensiv engleză.

PERIOADA MOBILITĂŢII
MOBILIT II : 14 iulie – 4 august 2018
GRANT TOTAL : 35753 Euro

BENEFICIAR:
BENEFICIAR
Colegiul Național ”Teodor Neş” Salonta

PARTENERI DE PRIMIRE:
PRIMIRE
INFOFERRAN S.L. - Valencia, Spania
GRUPO ODÍN SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.N.E. Valencia, Spania

PARTENER INTERMEDIAR:
INTERMEDIAR
SISTEMA PRACTICES S.L. - Valencia, Spania (ESMOVIA)

INFOFERRAN S.L.
Infoferrán S.L. este un comerciant cu ridicata de
calculatoare specializat în:
• Accesorii și consumabile, • Cabluri, • Componente PC,
• Iluminat, • Imagine și sunet, • Periferice, • LaptopTablete-Cărți Electronice, • Rețele de calculatoare, •
Smartphone, • Software
Organizația primește de câțiva ani participanți de diferite
profiluri (învățământ profesional, învățământ superior,
universitar, etc.), în departamentele:
• Întreținere, consultanță și instalare de rețele de
calculatoare;
• Virtualizarea și consolidarea serverelor; • TIC;
• Dezvoltare software. • Crearea de pagini web;

GRUPO ODIN SOLUCIONES INFORMÁTICAS SL

Odin Soluciones Informaticas S.L. este o companie de cercetaredezvoltare în domeniul tehnologiei lingvistice și învățării
automate, aplicate diferitelor sectoare între care: Internet (rețele
sociale, marketing digital, etc.), e-Health, etc.

Organizația primește de câțiva ani cursanți de diferite profiluri
(învățământ profesional, învățământ liceal, universitar, etc.), în
departamentele TIC și Dezvoltare de Software.

SISTEMA PRACTICES S.L. (ESMOVIA)

ESMOVIA este o companie dedicată gestionării proiectelor
de mobilitate europene. Este specializată în furnizarea de
stagii de formare și plasare de muncă pentru elevi și, de
asemenea, job shadowing pentru personalul din școlile
profesionale, precum și de programe educaționale pentru
personalul dicactic și cel implicat în educația adulților.
Mobilitățile transnaționale sunt una dintre cele mai
importante modalități de a dobândi noi competențe
(cunoștințe, deprinderi și aptitudini), în scopul de a
îmbunătăți dezvoltarea personală și capacitatea de
inserție profesională a participanților pe piața europeană
a muncii. Din acest motiv, obiectivul principal este de a
oferi programe de calitate, astfel încât participanții să
obțină beneficii maxime în ceea ce privește formarea
spaniolă și experiența personală.

Compania oferă o gamă variată de servicii: de la orientare
profesională avansată pe fondul schimbării mediului de
muncă la măsuri de promovare a abordărilor inovatoare în
procesul de învățare pe tot parcursul vieții. În acest sens,
ESMOVIA este implicată în mai multe proiecte europene
axate pe motivarea și consolidarea abilităților personale și a
competențelor dezvoltate prin experiențe de învățare în
străinătate. De asemenea este implicată în activități de
consultanță pentru dezvoltarea modalităților de formare /
angajare pentru persoane de vârste și origini socioprofesionale diferite, asigurându-le sprijin metodologic și
procedural adecvat pentru a reconstrui experiențele realizate
și rezultatele învățării dobândite.

REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII
RII
ÎNV
- competenţe şi abilităţi profesionale specifice profesiei alese;
- exersarea abilităților lingvistice și de comunicare în limba engleză
și dobândirea de cunoștințe de limba spaniolă;
- dezvoltarea capacităților adaptative și de înțelegere a altor
culturi;
- înțelegerea unor noțiuni din domeniul antreprenorial;
- parteneriate cu firme din domeniul IT din Valencia;
- site-ul proiectului și o broșură informativă;
- organizarea unor activități, în care elevii participanți să-și asume
rolul de formatori pentru colegii lor de gimanziu
- produse finale: CD-uri ale proiectului, afișe, filme, fotografii;
- portofoliile participanților care cuprind materialele realizare în
timpul proiectului.

DESPRE VALENCIA

Este al treilea oraș spaniol ca mărime, și o arie
industrială pe Coasta Azahar din Spania.

Orașul Valencia, capitala Spaniei răsăritene, se ridică pe
un șes fertil, în apropiere de locul unde fluviul Turia se
varsă în Marea Mediterană.
Valencia este principala piață de desfacere a produselor
agricole pentru fermele înconjurătoare.Totodată, după
cum se cuvine rangului pe care îl poartă, orașul e centrul
regiunii, sediul a numeroase întreprinderi și un important
nod de comunicare. Metropola este dominată de industria
textilă, de cea chimică și de cea a prelucrării metalelor.
Valencia mai este și cel mai important port mediteranean
al Spaniei, alături de Barcelona.

City of Arts and Sciences
Un complex arhitectural, cultural și de petrecere a timpului liber,
declarat în 2007 una dintre cele 12 comori ale Spaniei.

The open ZOO - Bioparc

Oceanografic
cel mai mare parc acvatic din Europa si al treilea ca marime din
lume.

Mercado central

Și mare... nisip... cât vezi cu ochii...

Fii parte a unei experiențe unice!

