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OBIECTIVE:

Dezvoltarea competenţelor de design 
multimedia şi hipertext a 
participanţilor (elevi) la stagiu;

Îmbunătăţirea capacităţii elevilor de a 
optimiza design-ul hipermedia 
orientat în scopul realizării 
activităţilor de comerţ electronic (e-
commerce);

Creşterea capacităţilor de colaborare 
şi socializare on-line în medii de 
dezvoltare IT bazate pe proiect.



Proiect european Leonardo da Vinci, grup ţintă IVT

 Beneficiar: Liceul Teoretic de 
Informatică “Grigore Moisil” Iaşi 

 Perioada stagiului: 2 - 22.09.2012

 Participanţi/Grup ţintă: 16 elevi 
din clasele X - XI

 Partener: ESMOVIA, Spania 

 Stagiul s-a desfăşurat în limba 
engleză 



Activităţi derulate în stagiu

 editare şi creare de elemente hipermedia 
dedicate comerţului electronic;

 creare de pagini Web în NVu, text artistic în 
aplicaţii Office, sunete în Audacity;

 prelucrări grafice digitale în GIMP;

 producere de videoclipuri în VirtualDub;

 asamblarea elementelor multimedia într-un 
site Web, analog unui magazin electronic 
de tip osCommerce;

 publicarea documentelor.



Modulul I: Pregătire pedagogică (I)

 Prezentare generală LLP, Ldv;
 Prezentarea proiectului, întâlniri cu elevii şi 

părinţii acestora (obiective, activităţi, 
program stagiu, rezultate aşteptate, 
evaluare şi diseminare);

 Prezentarea contractului individual pentru 
mobilitate IVT, a acordului de formare şi 
semnarea acestora de către elevi şi părinţii 
acestora (în cazul elevilor care au sub 18 
ani);

 Prezentarea organizaţiei de primire;
 Sondaj de opinie: aşteptări, nevoi de 

învăţare ale participanţilor.



Modulul I: Pregătire pedagogică (II)

 Discutarea amănunţită a programului de lucru, a 
mediului de lucru dintr-o companie;

 Prezentarea rezultatelor aşteptate în proiect, a 
sarcinii de a realiza individual un proiect final;

 Dezbatere pe marginea unor modele de lucru în 
echipă a specialiştilor IT, stabilirea instrumentelor 
de lucru;

 Prezentare: tehnici şi instrumente de marketing on-
line;

 Studii de caz: magazine virtuale de succes; 

 Dezbatere: Elementele strategice în arhitectura unui 
magazin virtual;

 Brainstorming: Reguli de comportament în ţara de 
stagiu.



Modulul II: Pregătire lingvistică

 Evaluare iniţială prin probă tip interviu, conform 
CECR.

 Dezvoltarea prin exerciţii a competenţelor şi 
abilităţilor de prezentare (cele 4 competenţe 
principale în limba engleză : listening, speaking, 
reading, speaking) şi simulări pentru exersarea 
funcţiilor.

 Prezentarea şi practica ghidată în vederea 
îmbunătăţirii competenţelor gramaticale în studiul 
limbii engleze.

 Prezentări libere şi discuţii pe tema comerţului 
electronic, mediul de afaceri IT, aplicaţii IT 
dezvoltate în firme.

 Test final de evaluare a competenţelor dobândite 
care să ateste minim nivelul A2. 

 Curs de comunicare în limba spaniolă pentru nivelul 
A1: prezentare, date personale, ghid de întrebări de 
orientare într-un oraş spaniol (10 ore). 



Modulul III: Pregătire culturală

Prezentare PowerPoint despre istoria, 
geografia, cultura ţării de stagiu;

Vizitarea unor obiective culturale;

Vizionarea unor spectacole culturale;

Participarea la activităţi de 
prezentare a obiceiurilor şi tradiţiilor 
ţării de stagiu.



Evaluarea participanţilor 

S-a realizat individual, de către tutorii 
stagiului printr-o probă practică şi 
prezentarea proiectului final.

Proiectul final: construirea unui stand 
expoziţional virtual: sigle, sloganuri, 
banere, tur virtual de galerie video. 



Rezultatele proiectului 

competenţe IT pentru activităţi de e-
commerce, dezvoltate la cei 16 elevi 
participanţi la stagiu;

certificatele de mobilitate Europass 
ale celor 16 elevi vor constitui un 
element important al portofoliului de 
angajare al elevilor, după absolvirea 
liceului.



Imagini de la activităţile stagiului
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Imagini de la activităţile culturale



Imagini de la activităţile culturale



Impresii ale participanţilor

 ”Acest proiect mi-a oferit şansa de a vedea cum se 
lucrează într-o firmă de web-design, cum lucrează
profesioniştii în domeniu şi m-a ajutat să ma decid în 
privinţa carierei pe care vreau să o urmez. De 
asemenea, această experienţă m-a ajutat să-mi 
dezvolt abilităţile de lucru în echipă. A fost una dintre 
cele mai frumoase experienţe din viaţa mea.” (B.T.)

 “Participarea la acest proiect m-a ajutat să-mi dau 
seama ce domeniu voi dori să urmez în viaţă. 
Totodata mi-a oferit oportunitatea de a vedea cum se 
lucrează si ce conditii sunt într-o companie IT dintr-o 
ţară străină. Consider că, datorită acestui proiect am 
câştigat şi ceva experienţă de lucru în echipă. În 
concluzie, a fost o experienţă plăcută şi cred că mă
va ajuta în viaţă.” (U.A.)



Impresii ale participanţilor

“Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la 
proiectul Leonardo da Vinci a fost că
am lucrat într-o firmă multinaţională, 
că astfel am vizitat o ţară străină
plină de locuri spectaculoase şi faptul 
că am avut contact direct cu oameni 
din altă cultură. Sunt sigur ca acest 
proiect mă va ajuta în cele ce vor 
urma, iar datorită faptului că am avut 
ocazia unică să particip este o 
realizare foarte importantă în 
viitoarea mea carieră.” (N.D.)



Impresii ale participanţilor

 “Mi-a plăcut faptul că mi-am îmbogăţit 
cunoştinţele în domeniul informaticii, dar şi 
faptul că am vizitat Spania şi am cunoscut 
oameni noi.” (D.R.)

 “Proiectul Leonardo da Vinci a fost pentru 
mine o ocazie foarte bună să îmi dezvolt 
cunoştinţele în domeniul IT, dar în acelaşi 
timp mi-am dezvoltat abilităţile sociale prin 
comunicarea cu localnicii, abilităţile de a 
lucra în echipă prin cooperarea cu colegii 
mei în diferite situaţii şi de asemenea am 
învăţat lucruri noi despre obiceiurile şi 
tradiţiile Spaniei.” (D.A.)



Impresii ale participanţilor

“Datorită acestui proiect am reuşit să 
îmi îmbunătăţesc cunoştinţele în
domeniul IT, abilităţile de a lucra în 
echipă şi de a vedea cum se lucrează
într-o companie. De asemenea, am 
reuşit să vizitez o ţară străină, astfel 
învăţând tradiţiile şi obiceiurile ţării 
respective şi vizitând locurile 
deosebite ale acesteia. Pentru mine a 
fost o experienţă foarte frumoasă, 
care m-a ajutat să mă dezvolt ca 
persoana.” (D.A.M.)
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Echipa de gestiune a proiectului:
 Coordonator proiect (persoana de contact): 

prof. Romanescu Mihaela – Adina;
Responsabil cu programul de formare 

profesionala a participanţilor: prof. Ivaşc 
Cornelia;

Responsabil cu gestiunea financiară: prof. 
Fulop Maria - Cristina;

Responsabil cu pregătirea mobilităţii şi 
pregătirea lingvistică a participanţilor: prof. 
Marian Elena;

Responsabil cu monitorizarea şi diseminarea 
proiectului: prof. Romanescu Mihaela –
Adina.


