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Marghita, Bihor 

 

În perioada 2020-2022, s-a desfășurat proiectului „Let’s go IT: Pregătire internațională pentru o carieră 

mai bună”, un proiect de mobilități pentru formare profesională VET la Colegiul National „Octavian Goga” 

Marghita, Bihor. În cadrul acestui proiect, 32 elevi din clasa a XI-a, profilul matematică-informatică, s-au 

deplasat in Granada, Spania, primul flux și în Paphos, Cipru, al doilea flux. 

Implementat de o echipă de cadre didactice implicate în dezvoltarea copiilor și crearea de noi 

oportunități de învățare, proiectul și-a atins cu succes obiectivele prin intermediul activităților care au avut la 

bază metode de educație non-formală precum: dezbateri, prezentări, discuții libere, lucrul în echipă, seri 

interculturale, etc. 

În decursul celor două mobilități timp de câte două săptămâni, elevii au avut parte atât de activități 

practice în domeniul IT, cât și de activități culturale. Prin participarea la mobilitate elevii și-au dezvoltat 

încrederea în sine, au învățat să se autogospodărească și să conviețuiască într-un mediu diferit de cel familial. 

Și-au dezvoltat abilitățile de comunicare și de relaționare cu elevi din alte țări. Participanții au avut 

posibilitatea de a-și folosi cunoștințele de limba engleză într-un context real, de a-și forma noi planuri de 

carieră prin continuarea studiilor la un nivel superior. 

Consider că derularea proiectului Erasmus+ cu nr. 078323 aduce o contribuţie importantă pentru 

dezvoltarea dimensiunii europene în şcoala noastră şi pentru pregătirea elevilor noștri pentru a deveni cetățeni 

activi. Prin intermediul acestui proiect, elevii au deja o primă experiență de lucru într-un mediu real,  acest 

lucru putând duce la găsirea unui loc de muncă mult mai ușor sau chiar la luarea deciziei de a deveni ei înșiși 

proprietari ai unor firme, creând la rândul lor locuri de muncă. 

Așadar, beneficiile participării la un proiect de mobilitate Erasmus+ sunt nelimitate, efectele 

resimțindu-se atât direct, de către elevi, cât și pe termen lung, de comunitatea locală. 

Iată câteva impresii ale tinerilor elevi și profesorilor însoțitori, în urma experienței lor din proiect: 

”Proiectul acesta Erasmus+ a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea și dacă s-ar putea 

aș repeta această experiență oricând. Am învățat multe lucruri noi în domeniul IT care îmi vor fi de folos pe 

viitor având în vedere că vreau să mă angajez în acest domeniu. Pe lângă asta m-am și distrat bine cu colegii 

pe care i-am cunoscut mai bine și am vizitat o regiune foarte frumoasă la Marea Mediterană într-o țară 

superbă, Cipru.” (Chira Cosmin) 

”Perioada de 2 săptămâni petrecută în Orașul Paphos din Cipru în cadrul proiectului Erasmus+ “Let’s go 

IT” a reprezentat pentru mine o experiență de neuitat în care am învățat multe lucruri noi si mi-am făcut multe 

amintiri. Am avut ocazia să învăț programare avansată sub îndrumarea mentorului nostru domnul Lazaros 

Lazarou, care a dat dovada de seriozitate și dedicare. De asemenea, am avut ocazia să particip la diferite 

excursii și evenimente culturale. Consider ca prin acest proiect mi-am dezvoltat atât abilitățile de programare 

cât și cele de comunicare.” (Mărcuș Alex) 

”Mi-am pierdut toată încrederea că vom merge în Cipru când ni s-a amânat proiectul din octombrie până în 

mai, datorită Pandemiei, dar a fost o adevărată experiență să mă văd pe insulă. Aș recomanda oricui să se 

alăture unui astfel de proiect. Absorbirea unei culturi străine de cea de acasă, "culture shock-ul", învățarea 

unor noi moduri de a trăi, contextul acestor popoare și istoria formării lor sunt experiențe de neuitat. Când te 

afli pe tărâmuri străine, din fiecare colțișor curge istoria și personalitatea locului. E scos din poveste.” (Lazăr 

Cătălin) 

”Sunt fericită că am avut ocazia să particip la acest proiect care mi-a oferit nenumărate experiențe de neuitat, 

unde mi s-a demonstrat ca învățatul are și părți distractive, unde am întâlnit oameni noi, și în care am creat 

legături strânse cu colegii mei. Și mai presus de atât, am colecționat multe amintiri frumoase la care sunt 

sigură că mă voi gândi cu drag. Sunt foarte mulțumită de tot ceea ce am experimentat în aceste 2 săptămâni și 

sunt nerăbdătoare să mai particip la astfel de proiecte.” (Florea Patricia) 

”Pentru mine, experiența trăită în cadrul proiectului Erasmus+ a reprezentat o ocazie unică de a mă dezvolta 

atât pe plan cultural și personal, cât și profesional. Pe lângă abilitățile dobândite în domeniul programării în 

C++ am reușit să-mi dezvolt și abilitățile lingvistice, dar și de adaptare intr-un mediu nou”. (Gabriel Mărcuț) 



”Acest proiect a fost unul de neuitat. Aș da oricând timpul înapoi ca să repet această experiență. Aici am 

învățat lucruri noi în IT dar am petrecut și un timp deosebit cu colegii mei învățând să trăim și să ne distram 

împreună”. (Mal Mark) 

”Pot spune că această experiență a fost impresionantă. Am învățat multe lucruri atât legat de Informatică cât 

și despre cultura Pafosului și a Ciprului. Alături de colegii mei și de doamnele profesoare care au organizat 

acest proiect, am creat multe amintiri și momente de neuitat. Vă mărturisesc că merită să vă alăturați 

mobilităților Erasmus atunci când va veni timpul, pentru că este de neratat.” (Arba Sara) 

”Experiența trăită în Cipru a fost una unică, o experiență pe care n-am s-o uit niciodată. Mi-a deschis ochii și 

m-a învățat să privesc lucrurile din mai multe perspective. Nu am nimic de reproșat. Mâncarea a fost bună, 

hotelul curat, oamenii deschiși. Singurul lucru care nu mi-a plăcut a fost perioada scurtă în care am stat 

acolo! Mi-ar fi plăcut să stăm mai mult.” (Scurt Anamaria) 

”Considerăm că această mobilitate ne-a dat o oportunitate unică de a ne dezvolta atât personal cât şi 

profesional. A fost un proiect bine pus la punct şi foarte bine gândit, ceea ce apreciem. Am avut ocazia să 

învăţăm atât limba cât şi tradiţiile, să ne depăşim limitele într-un mediu, sigur, asigurat de proiect, totul într-o 

experienţă internaţională.” (Zaharia Diana şi Pop Eduard ) 

 ”Considerăm că această experienţă va rămâne cu noi pentru tot restul vieţii. În cadrul mobilităţii am 

avut ocazia să întâlnim oameni deschişi şi minunaţi, să învăţăm şi să ne îmbunătăţim abilităţile în domeniul IT 

şi, în acelaşi timp, să vizităm locuri pe care nu le vom uita prea curând.” (Burca Cristian şi Furic Patrik) 

 ”Am stat de vorbă cu Marcel şi am ajuns la concluzia că merită să participi deoarece este o ocazie 

unică unde dobândeşti noi skill-uri, te adaptezi, te cunoşti mai bine pe tine însuţi şi interacţionezi cu oameni 

noi! Recomandăm acest proiect tuturor celor care au şansa de a participa!” (Cristea Flaviu şi Reiz Marcel) 

 ”Acest stagiu a însemnat pentru noi o experienţă de neuitat şi o oportunitate extraordinară de a 

performa în domeniul IT.” (Porţan Antonia şi Vlaic Mirel) 

 ”A fost o experienţă foarte frumoasă, care mi-a oferit şansa să cunosc şi să colaborez cu persoane noi 

şi posibilitatea de a vizita locuri foarte frumoase. Această experienţă aş repeta-o cu siguranţă!” (Molnar 

Ariana și Zetocha Alexia) 

 ”Tristeţea gândului că aventura noastră a luat sfârşit se citea în privirile noastre. Aceste două 

săptămâni au însemnat pentru noi toţi un factor iniţiator în maturizare. Am învăţat să facem faţă situaţiilor 

imprevizibile, să ne orientam într-o ţară străină, să ne dezvoltăm noi abilităţi, să lucrăm în echipă, să ne 

ajutăm, evoluând împreună, iar unul dintre aspectele cele mai importante, să trăim clipa. Dorim tuturor 

măcar o dată în viaţă să trăiască o experienţă ca a noastră şi totodata noi sperăm la cât mai multe!” 

(Malinetescu Anamaria-Cora şi Duca Adina) 

 ”Acest proiect m-a ajutat să îmi dezvolt abilitățile şi să descopăr noi metode de gândire, cultură şi 

limba spaniolă.” (Demian Andreea) 

 ”Acest proiect mi-a dat posibilitatea să vizitez multe locuri noi în Granada şi în împrejurimi, dar 

totodată m-a ajutat să îmi îmbunătăţesc abilităţile lingvistice şi profesionale.” (Lucaciu Alexandra) 

 ”Oportunitatea de a participa la acest proiect a însemnat enorm de mult pentru noi. Am avut ocazia de 

a face practică, lucru care ne-a dezvoltat cunoştinţele în domeniul IT. Însă am avut şi şansa de a vizita locuri 

minunate şi de a interacţiona cu oameni dintr-o cultură nouă, bucurându-ne de diversitate.” (Avram Gabriela 

şi Vedinaş Cristina) 

”Experiența Granada a însemnat pentru mine o oportunitate unică, în urma căreia am obținut 

experiențe unice și inedite. Mi se pare foarte interesant faptul că am ajuns să particip în cadrul unui proiect 

care s-a desfășurat la capătul Europei, în provincia Anadalucia din Spania, o lume total nouă pentru mine, o 

zonă cosmopolită, unde mai multe civilizații și-au lăsat amprenta în arhitectură dar și în mentalitate, lucruri 

pe care le-am urmărit cu foarte mare interes. Sunt foarte recunoscător că am ajuns să colaborez cu 

organizații de genul M.E.P. unde am interacționat cu oameni foarte diferiți, care provin din mai multe zone 

culturale. Am cunoscut spanioli, polonezi, italieni, sudamericani chiar și români care lucrau pentru tipul 

acesta de organizație. Să urmăresc interacțiunea oamenilor care aparțin unor culturi atât de diferite a fost 

nemaipomenit, chiar dacă timpul a fost foarte scurt pentru genul acesta de experiență. Relațiile interculturale 

la care am luat parte, comunicarea interculturală la un nivel atât de înalt, au fost practic un vis care a devenit 

realitate, cei care trec prin astfel de experiențe, se pot considera cu adevărat norocoși.” (prof. Mihele 

Mădălin). 



”Am pornit încrezători la drum că totul va fi bine! Mobilitatea din Granada, Spania, a fost una 

deosebită: în primul rând pandemia ne-a creat emoții încă din faza de pregătire a deplasării și până la 

întoarcerea acasă, apoi vara toridă din Andalucia ne-a provocat multă transpirație, în luna iulie 

înregistrându-se temperaturi de 42℃ la amiază. M-am bazat mult pe experiența dobândită în cele 2 proiecte 

Erasmus+ VET finalizate cu succes în 2017 și 2019. Comunicarea foarte bună din cadrul grupului extins 

formată din: profesori însoțitori, elevi, părinții acestora, organizatori și echipa de proiect a constituit cheia 

succesului. Am avut parte de o experiență de neuitat datorită bunei organizări și bineînțeles oamenilor 

deosebiți pe care i-am întâlnit acolo, în Spania și Cipru. Am vizitat regiunea Andalucia din Spania: orașul 

Granada și palatul Alhambra, Cordoba, Sevilia și Costa del Sol din Malaga precum și regiunea din sudul 

Ciprului. Cei 32 elevi participanți la mobilitate au dat dovadă de multă implicare și responsabilitate, au 

participat cu mare drag la toate activitățile programate și la cele neprogramate  în cele 2 săptămâni de 

stagiu și s-au întors în țară cu multe amintiri plăcute! (prof. Zenovia Coraș). 


