
Opinii ale participanţilor la stagiul IT 

 

“Am participat la stagiul de formare IT, care s-a desfășurat in Karlsruhe, Germania. Inițial am privit 

acest proiect ca pe o modalitate de pregătire profesională și ca pe o oportunitate de a vizita o țară străină, dar 

pe parcurs am realizat că acesta înseamnă, de fapt, mult mai mult. Stagiul m-a ajutat nu numai pe partea IT, 

ci de asemenea mi-a oferit șansa de a îmi cunoaște mai bine colegii, de a îmi dezvolta abilitățile de lucru în 

echipă și de a intra în contact cu o cultură europeană diferită. Am învățat să apreciez mai mult persoanele din 

jurul meu și să îmi exprim opinia într-un mod liber. Astfel, acest proiect mi-a oferit beneficii atât pe partea 

profesională, cât și pe cea socială.” 
                                                                                                                    Teodora Acatrinei, clasa a XI-a A 

 

 

 

“Acest proiect mi-a oferit oportunitatea de a trăi o experiență pe care nu mulți au șansa să o trăiască. 

Pentru mine această experiență a însemnat o adevărată lecție de viață. În Germania, pe lângă stagiul de 

practică, am avut vreme să vizităm și obiective turistice, am descoperit  locuri frumoase, am cunoscut oameni 

deosebiți și am realizat cu adevărat ce înseamnă un loc de muncă într-o țara străină.  

 Sunt recunoscătoare pentru toate clipele trăite alături de niște oameni minunați și le mulțumesc 

tuturor celor care au făcut ca ele să fie posibile.“ 

                                                                                                         Tărăboanţă Andreea, clasa a X-a A 

 

 

“Aceste două săptămani pe care le-am petrecut ]n Germania au însemnat pentru mine o experiență 

mai mult decât frumoasă. În tot acest timp am putut vedea ce înseamnă Occidentul, si faptul că această parte 

a Europei este mult mai dezvoltată în comparație cu România. Cât ceea ce privește scopul proiectului, și 

anume dobândirea de cunoștinte IT în limbajul de programare PHP şi lucrul cu baze de date în MySQL, pot 

spune ca m-a ajutat foarte mult. În cele două saptămâni petrecute acolo, am exersat foarte mult partea 

practică a acestor limbaje. Totodată m-a influențat într-un mod pozitiv și cultura pe care am întalnit-o in 

Germania, prin simplul fapt că am avut ocazia să vizitez această țară destul de mult, într-un timp relativ 

scurt”. 

 

                                                                                                                         Ichim Ştefan,  clasa a X-a A 

 

 

 

“Proiectul Erasmus a fost o mare realizare care a adus multe transformări atât  nivelului meu 

educaţional cât şi în ceea ce priveşte trecerea mea de la stadiul de adolescent la cel de adult. 

Proiectul mi-a oferit oportunitatea de a aprofunda cunoştinţele acumulate în domeniul web design-ului, de a-

mi dezvolta abilităţile de comunicare în limba engleză şi de a învăţa câteva noţiuni de limba germană. 

Interesante rămân şi obiectivele turistice pe care le-am vizitat În Karlsruhe, Stuttgart, Baden-Baden, 

Heidelberg şi Strasbourg. 

Sunt bucuros că am fost unul dintre participanţii la acest proiect European şi cu drag voi împărtăşi din 

experienta şi noţiunile acumulate colegilor şi prietenilor mei. “ 

                                                                                                                    Robert Ghiarasim,  clasa a X-a A 

 

 

 

“Pot spune că în cadrul stagiului de formare IT din Germania mi-am făcut o idee despre cum e să 

participi la cursuri într-o limbă străină, am exersat practic cunoştinţele de programare PHP şi MYSQL. Pe 

lângă părțile tehnice ale acestui proiect pot spune că sunt fericit că am vizitat o țara dezvoltată care mi-a lăsat 

o impresie bună. Faptul că am fost acolo cu colegii mei  m-a ajutat mult în realizarea proiectului final, site-ul 

şcolii  de vară "Paşi spre succes", deoarece am lucrat împreună şi am reuşit să ne organizăm foarte bine. 

În concluzie, doresc să spun că acest proiect a fost o experiență unică care sigur mă va ajuta în viața 

profesională”. 

                                                                                                              Birleanu Andrei-Cristian, clasa a XI-a A 

 



 

 

”Îmi este greu să exprim în cuvinte cât de mult a însemnat proiectul Erasmus pentru mine. Nu doar că 

am întâlnit o cultură diferită de cea în care trăiesc zilnic, dar am făcut-o și într-un cadru benefic din punct de 

vedere al angajabilității, datorită aptitudinilor tehnice dobândite. În contextul obținerii acestor cunoștințe, 

consider că am explorat încă o ramură a domeniului IT în care, în viitor, voi putea fi considerat potențial 

angajat. De la cunoștințele practice obținute în domeniul programării web, la contactul cu Germania și 

cultura germană, până la oamenii cunoscuți în cadrul grupului și în deplasarea propriu-zisă, pot să spun că 

acest proiect a fost activitatea extrașcolară cu cel mai mare impact asupra viitorului meu, și le mulțumesc 

profesorilor coordonatori pentru că au făcut-o posibilă. ”  

                                                                                                                                Strat Stefan, clasa a X-a A 

 

 

 

”Participarea în cadrul proiectului de mobilitate Erasmus + KA1 VET  mi-a influențat profund 

mentalitatea în raport cu ceea ce se află în afara țării noastre. M-a ajutat să mă descurc mai bine în echipă și 

să înțeleg cum e să ai un job într-o țară străină. Mai presus de tot, m-au impresionat enorm organizarea 

proiectului și orașul în care a avut loc, Karlsruhe, și sper să mai am ocazia să particip la astfel de proiecte 

europene. ” 

                                                                                                                              Parfeni Teodor, clasa a XI-a A 

 

 

 

”Pot spune că sunt foarte norocoasă că am avut șansa să iau parte la acest proiect, Erasmus +KA1 

VET. A fost o experienţă extraordinară, din care, cu siguranţă am avut multe de învăţat. Am dobândit noi 

competenţe IT și lingvistice, am avut ocazia să interacţionez cu persoane noi, să-mi dezvolt abilitatea de a 

lucra în echipă, dar nu in ultimul rând, am învăţat cateva lucruri despre cultura germană. ” 

                                                                                                                                Gearbă Diana, clasa a XI-a A 

 

 

”Pentru mine acest proiect a reprezentat o oportunitate pe care mă bucur că nu am ratat-o. A fost o 

experienţă foarte frumoasă în urma căreia mi-am dezvoltat atat competențele IT cât și cele lingvistice. Pe 

parcursul celor două săptămâni am vizitat o mulţime de locuri fascinante pe care mi-aș dori să le revăd și am 

interacţionat totodată cu o mulțime de oameni, cunoscând astfel şi o parte din cultura germană. ”                                                                                                                                                            

                                                                                                                         Martinuș Eusebiu, clasa a XI-a A 

 

 

”Pentru mine, experiența dobandită în cadrul proiectului Erasmus +KA1 VET a fost una inedită, atât 

din punct de vedere al dezvoltării în plan profesional, cât și în plan cultural, prin descoperirea valorilor și 

mentalităților specifice culturii germane. Stagiul de practică oferit de firma Alfatraining a fost minuţios 

organizat și totul a fost prezentat într-o manieră ce a facilitat înțelegerea și absorbția informației. De 

asemenea, trainer-ii au dat dovadă de profesionalism atât prin buna cunoaștere a materialului și metodei de 

predare, cât și prin explicarea detaliată oferită în cazul unei anumite abordări eronate a noastre. ”   

                                                                                                                                Stoian Victor, clasa a XI-a A 

 

 

 

”În cadrul stagiului IT din Germania mi-am dezvoltat atât abilitățile tehnice cu privire la PHP și baze 

de date MySQL, cât și pe cele lingvistice. Am învățat bazele limbii germane și am căpătat mai multă 

încredere în cunoștințele mele de limba engleză. În timpul realizării proiectului final, mai specific site-ul 

școlii de vară “Pasi spre Succes”, mi-am îmbunătățit atât abilitățile legate de front-end și back-end web 

development, cât și compentențele de lucru în echipă. Încă de la întoarcerea acasă la finalul stagiului, tot ce 

am învățat acolo s-a dovedit extrem de folositor și sunt foarte sigur că pentru mine această experiență a 

reprezentat începutul unui proces îndelungat de învățare. ” 

                                                                                                                George-Ștefan Chiriluță, clasa a XI-a A 

 



 

 

 

”A trecut ceva timp de la încheierea stagiului la care am participat, dar și în acest moment îmi aduc 

aminte cu bucurie de cele două săptămâni pe care le-am petrecut în Karlsruhe, Germania. Alături de colegi 

din liceul meu, am învățat că de multe ori poţi îmbina utilul cu plăcutul, astfel noi am realizat multe activităţi 

practice, am lucrat la proiectele finale și totodată am vizitat multe locuri interesante din zona orașului 

Karlsruhe. Consider că am beneficiat de acest proiect deoarece am putut să văd în persoană ce înseamnă să 

muncești departe de cei dragi, în străinătate. Domeniul IT este unul căutat la ora actuală, iar din fericire poți 

găsi un loc de muncă ușor chiar și la noi în țară. Cu siguranţă, experienţa câştigată în acest proiect mă va 

ajuta. Mă bucur că am avut posibilitatea de a lua parte la acest proiect și am speranța ca în viitor să mai am o 

astfel de oportunitate. ” 

                                                                                                                            Strilciuc Gabriel, clasa a XI-a A 

 

 

 

”În urmă cu câteva luni am avut ocazia de a participa la proiectul european "Erasmus +KA1 VET", 

stagiul IT. Am ştiut de la început că voi avea doar de câştigat din acest proiect, de altfel un proiect foarte 

complex din toate punctele de vedere. Pe parcursul acestuia am reuşit să-mi dezvolt competenţele IT, 

participând la stagii de practică în PHP & MySQL, dar şi la un curs lingvistic, fiind nevoit să comunic în 

limba engleză sau eventual în limba germană. Am avut ocazia de a interacţiona cu oameni noi, de a lucra în 

echipă pentru finalizarea task-urilor, dar bineînţeles şi destul timp liber în care am petrecut multe momente 

frumoase. A fost o experienţă unică din care am avut doar de câştigat şi pe care o recomand tuturor elevilor. 

Ţin să mulţumesc pe această cale doamnei profesor Anca Uriciuc pentru efortul depus având în vedere 

desfăşurarea acestui minunat proiect. ” 

                                                                                                           Paraschiv Daniel Octavian, clasa a XI-a A 

 

 

”În urma participării la stagiul de formare IT pot spune că acesta a însemnat pentru mine şansa să 

desfăşor activităţi practice de programare, să realizez site-uri dinamice, interactive, să achiziţionez noi 

cunoștinţe în domeniul IT și lingvistic. Ca recunoaştere a cunoștintelor şi competenţelor dobândite am primit 

certificat de participare şi certificatul Europass, documente importante la CV-ul meu pentru viitor. Sunt 

mândru că am luat parte la un astfel de proiect european. ”                                                                                                                           

                                                                                                                        George Hapenciuc, clasa a XI-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


