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Proiectul Erasmus+ KA1 REAL IT, 2020-1-RO01-KA102-078788, s-a desfasurat in
perioada 2020-2021 si a contribuit la atingerea obiectivelor Erasmus+, avand ca scop
cooperarea interinstitutionala la nivel regional si european, in vederea cresterii calitatii
educatiei oferite de scolile din consortiu, prin dezvoltarea competentelor cheie, profesionale si
personale ale elevilor, intr-un mediu de lucru real, in vederea sprijinirii orientarii lor catre o
cariera IT, in tara sau in strainatate, conform pregatirii lor initiale.
Proiectul este finantat cu sprijinul Comisiei Europene, avand ca parteneri 6 scoli din
regiunea N-E a Romaniei: Colegiul National “Gh. Vranceanu” (coordonator), Bacau, Colegiul
National „Costache Negri” Tg Ocna, Colegiul National “Roman Voda” Roman, Liceul Teoretic
„Ion Borcea" Buhusi, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Sabaoani si Colegiul National
„Ferdinand I”, Bacau.

Colegiul Național „Costache Negri” urmărește formarea și dezvoltarea armonioasă a
elevilor prin valorificarea potențialului individual și instituțional, oferind o educație adecvată
care să le permită o adaptare rapidă și eficientă la o societate în continuă schimbare.
Misiunea Colegiului Național „Costache Negri” este promovarea unui învățământ
modern și flexibil, prin îmbinarea tradiției cu inovația, asigurarea unui mediu educațional
competitiv, în vederea formării unor persoane responsabile, capabile să se integreze într-o
societate dinamică de tip european.
16 elevi de la Colegiul National “Costache Negri” Tg Ocna, clasa a XI a A, profil real,
specializarea matematica-informatica, intensiv engleza, in anul scolar 2020-2021: Boeru
Cezara-Dimitria, Bogatoiu Paula-Catalina, Camara Andreea-Diana, Cretu Mihnea-Tudor, Iftimie
Vlad-Costin, Isachi Cristi-Alexandru, Martin Marian-Alexandru, Martis Robert-Marian,
Munteanu Marian-Stefan, Radu Daniela, Sava Andrei-Cristian, Serban Iustinian-Bogdan, Tanasa
Stefania-Alexandra, Triandafil Lorena-Maria, Tudoreanu Ema, Vartolomei Emilia-Maria, insotiti
de doamna profesoara Oancea Cecilia (Informatica si T.I.C.) si domnul profesor Botezatu Ioan
(Educatie fizica si sport), au realizat un stagiu de practica de 90 ore, cu o durata de 3 saptamâni
in Paphos, Cipru.
Anterior mobilitatii, elevii participanti au sustinut un concurs de selectie format din 3
probe: proba practica pe calculator, inteviu in limba engleza, dosar de candidatura si au urmat
un program de pregatire pentru mobilitate insumând un numar de 50 ore (pregatire
pedagogica, culturala si lingvistica: limba engleza)
Participantii au fost plasati la companiile de primire L Lazarou CTC si SSM Global
Training Services LTD,Paphos, Cipru. Au desfasurat 90 ore de activitati practice, conform unui
Acord de Invatare, ce a urmarit dezvoltarea de competente profesionale practice de realizare
site-uri de prezentare si site-uri de comert electronic

utilizand WordPress, XAMPP si

WooCommerce. Totodata, şi-au dezvoltat competentele de comunicare in engleza si abilitati
de viata.
Recunoasterea competentelor participantilor s-a realizat prin documentul Europass
Mobility primit in urma evaluarii finale din ultima zi de mobilitate.

Prin aceasta mobilitate, elevii şi profesorii au luat contact direct cu piata muncii din
Paphos, Cipru, cultura, traditiile şi obiceiurile acestui popor. Programul cultural s-a desfasurat
in afara programului de stagiu si a inclus vizite culturale, turul orasului Paphos (Mormintele
regilor, Mozaicurile din Paphos,Fortareata Saranta Kolones, Casa lui Dionysos, Columna Sf.
Paul, Biserica Kyriaki Chrysopolitissa, Fortul din Paphos), excursii la Limassol, situl arheologic
Kourion, Stanca Afroditei, Manastirea Sfantului Neofit, Golful Coralilor.
Proiectul a avut un impact pozitiv asupra participantilor, ce au avut o prima experienta
de mobilitate europeana, au dobandit competente profesionale, personale, civice,
interculturale si lingvistice, prin lucrul intr-un context si o echipa multiculturala, au dobandit
experienta si deschidere catre comunicarea interculturala.
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