Valencia, un proiect de succes

Mi-am dorit să iau parte la proiectul Erasmus + REAL IT, 2020-1-RO01-KA102-078788 pentru că
mereu am vrut să experimentez lucruri noi, să locuiesc într-o altă țară, să am șansa să lucrez într-o firmă
din domeniul IT.
Astfel, în perioada 20 iunie – 10 iulie 2021, împreună profesorii Petronela Husaru şi Sorin Husaru
și cu colegi de la Colegiul National „Roman-Vodă” din Roman, și Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din
Săbăoani, am locuit în Spania, localitate Valencia.
Pe parcursul acestei perioade, am făcut câte șase ore de practică pe zi, timp de 15 zile, la o
firmă, noi avându-l ca mentor pe Camillo de la care am învățat noțiuni de programare, site design,
marketing. Am lucrat in echipe, dezvoltându-ne creativitatea și spiritul de echipă.
Împreună cu echipa mea am realizat un site de
comerț electronic folosind toate elementele învățate
pe parcursul stagiului de practică. Am învățat astfel și
cât de importantă este munca în echipă și ce înseamnă
toleranța și acceptarea ideilor colegilor.
Am fost foarte mulțumită de perioada de
pregătire de la firmă, căci am avut parte de o
experiență educativă diferită față de cea din România,
am experimentat un model de învățare mai deschis,
bazat pe prezentări cu feedback din partea tutorilor și a
colegilor. La sfârșitul tuturor orelor de practica, am
primit European Mobility Certificate.
Partea culturală a proiectului a fost foarte
interesantă si am avut parte de experiențe inedite:
vizionarea unui concert de Jazz, vizita la Orașul Artelor
si Științelor (care ne-a impresionat nu doar prin
arhitectura ci și prin expozițiile pe care le găzduiește),
cetatea Santa Barbara din Alicante, Lacul Albufera (o
fostă lagună, transformata in orezărie, locul unde s-a
„născut” paella).
În concluzie, acest proiect a reprezentat o
sanda unica pentru mine și colegii mei și a fost o
experiență foarte frumoasă.
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