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         În perioada 14.06.2021 - 03.07.2021, s-a desfăşurat în localitatea Granada, Spania, în cadrul 
proiectului ,,EXPERIENŢĂ PRIN PRACTICĂ”, mobilitatea elevilor şi cadrelor didactice din 
Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”. 

 Un număr de 28 de elevi de clasa a XI-a, specializarea technician în activităţi economice, s-au 
deplasat în localitatea Granada pentru a efectua stagiul de practică. Aceștia au fost însoţiţi de profesorii: 
Nicoleta Băloi, Mariana Ciobanu, Lorena Hristu şi Ioan Gogoloi. 

 În cele trei săptămâni, elevii au căpătat pe lângă competenţele specifice domeniului de pregătire, 
abilităţi şi deprinderi de comunicare, relaţionare, lingvistice şi culturale.  

 În cadrul intership-ului la JDM Solution, elevii au desfăşurat zilnic activităţi practice, ca de 
exemplu: identificarea tipurilor de software folosite pentru evidenţa stocurilor de mărfuri, integrarea 
tranzacţiilor în bancă şi numerar, alegerea softului specializat în acord cu nevoile agentului economic, 
procesarea documentelor specifice, completarea zilnică a jurnalului de practică, realizarea unui plan de 
afaceri cu toate etapele lui pentru cinci companii virtuale; INTERLINK- vânzare de device-uri IT scond 
hand; LIAD BAKERY- vânzare de produse de panificaţie şi cafea; CAVAMBI- vânzare de cafea şi 
deserturi; ACCESS NADA securizarea plăţilor online şi WEB X- prestare de servicii online. 

 În afara orelor de practică, activitatea profesională a fost completată de cea culturală. La 2000 de 
KM distanţă de casă elevii şi-au creat amintiri de neuitat, vizitând oraşul Granada cu impresionanta lui 
istorie şi minunatul castel Alhambra ce atrage turişti din întreaga lume precum și fermecătoarele orașe 
Sevilia, Malaga și Cordoba. 

În perioada mobilităţii, elevii au învăţat cât de importantă este munca în echipă, organizarea, 
punctualitatea, empatia, toleranţa, asumarea sarcinilor, creându-se astfel prietenii trainice între ei. 

JOB shadowing-ul s-a desfăşurat în perioada 28.06.2021 - 02.07.2021. În cadrul acestuia patru 
profesori VET: Carmen Necula, Ioana Adelina Necşuţu, Ana Maria Picu şi Ionel Florian Lixandru au 
participat la activitîţi diverse: Workshop pe tema modului de organizare a sistemului de învăţământ în 
Spania; Workshop la liceul Instituto de Ensenaza Secundaria Politecnico; tur virtual la liceul IES Angel 
Ganivet; participareaa la stagiile de practică ale elevilor în cadrul JDM Solution. 

Monitorizarea activităţii de Job shadowing a fost realizată de prof. Oana Dobrescu membru în 
echipa de proiect. 

Ne dorim ca experiența căpătată în această primă mobilitate a elevilor şi a cadrelor didactice din 
Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, să fie valorificată și în alte proiecte ERASMUS. 




