
Pentru mine acest proiect a reprezentat o experiență 

inedită, în care am reușit să îmi dezvolt abilitățile pe 

plan profesional. Am avut oportunitatea să vizitez 

locuri noi, am interacționat cu alte persoane în limba 

engleză și mi-am îmbunătățit abilitățile de comunicare. 

- Ana Adrian Valentin 

 

MOB 4 IT a reprezentat pentru mine prima 

oportunitate de a vizita o altă țară, de a cunoaște o 

altă cultură, de a experimenta o altă climă, de a îmi 

realiza pasiunea pentru calculatoare într-o atmosferă 

profesională, de a îmi face prieteni noi, de a trăi clipe 

de neuitat. Mă bucur că am putut face parte dintr-un astfel de proiect alături de colegii mei. – Banu Adrian 

 

Fiind primul proiect Erasmus la care am participat, am fost plăcut surprinsă de modul în care s-au 

desfășurat activitățile. A fost o experiență foarte bună pentru viitorul nostru profesional ! Am invățat multe 

lucruri noi din acest domeniu foarte interesant și multțumesc Programului Erasmus+, pentru șansa de a 

participa în acest proiect european! – Budoiu Aura 

 

A fost o experiență constructivă și unică, în care am avut șansa să ne dezvoltăm aptitudini și abilități în 

domeniul informaticii. A fost interesant faptul că am putut interacționa cu elevii unei școli dintr-o altă țară. 

- Burcioiu Miruna 

 

Una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea a fost proiectul MOB 4 IT. Am avut ocazia de a 

călători împreună cu prietenii și colegii mei, de a descoperi Portugalia în toată frumusețea ei și de a învăța 

mai multe despre calculatoare. - Casandroiu Adelina 

 

Acest proiect a fost o experiență de neuitat. Am avut ocazia sa cunosc o nouă cultură, care m-a fascinat. – 

Ciobanu Ștefan 

 

A fost un proiect în care am lucrat mult, dar m-am distrat în aceeași măsura. Am învățat foarte multe 

lucruri noi atât despre poporul protughez, cât și despre componentele și funcționarea unui PC. - Cotescu 

Agata 

 

Participarea în cadrul unui proiect Erasmus+, în special destinat tehnologiei informației, este o experiență 

pe car o doresc tuturor elevilor. Reprezintă o posibilitate impresionantă de lărgire a orizontului de 

cunoaștere. Am participat la mobilitatea profesională din Portugalia unde m-am aflat în situația de a 

comunica și interacționa cu persoane noi și diferite din punct de vedere cultural. Cunoștințele IT acumulate 

reprezintă o bază foarte solidă în ceea ce înseamnă domeniul viitorului, adică informatica. – Deak Dănuț 

 



Pentru mine, proiectul Erasmus a reprezentat o modalitate extraordinară de a mă dezvolta și de a învăța 

lucruri noi, care cu siguranță mă vor ajuta pe viitor. Am cunoscut oameni noi și am vizitat locuri minunate 

care m-au marcat în mod plăcut. Dacă aș avea posibilitatea să merg în alte proiecte Erasmus, aș face-o făra 

ezitare! – Dobra Smaranda 

 

Acest proiect Erasmus a reprezentat o experiență deosebită pentru mine , fiind totodată și primul în care 

am participat. Am dobândit o mulțime de abilități noi, care mă vor ajuta mult pe viitor. Am cunoscut, de 

asemenea, o mulțime de oameni deosebiți , iar dacă voi mai avea ocazia să îi întâlnesc din nou, o voi face 

fără ezitare! – Dogărel Andrei 

 

Pentru mine, prezența în proiectul Erasmus a fost o experiență unică. De-a lungul acestui proiect am reușit 

să îmi dezvolt o serie de aptitudini și abilități care mă vor ajuta pe viitor. Aș repeta oricând această 

experiență! – Gurgu Răzvan 

 

Mă bucur că am reușit să particip în acest proiect care mi-a oferit o oportunitate unică de a învăța peste 

granițele României. Am reușit să dezvolt noi abilități și am putut îmbunătăți lucrul în echipă. – Leotescu 

Albert 

 

Proiectul a reprezentat o experiență unică și mă bucur că am participat. Această oportunitate m-a ajutat să 

îmi dezvolt orizonturile cunoașterii. Cursurile au fost captivante, iar partea practică a întregit parcursul 

nostru. – Neaga Ioana-Teodora 

 

Proiectul MOB4IT mi-a adus beneficii atât pe plan profesional, cât și pe cel personal. Așadar, această 

mobilitate mi-a oferit oportunitatea de a deprinde informații interesante și utile din domeniul IT. De 

asemenea, prin intermediul acestei experiențe mi-am dezvoltat capacitatea de a socializa și spiritul de 

echipă. În plus, am putut descoperi unele dintre cele mai frumoase peisaje ale Portugaliei, locuri care m-au 

impresionat prin vasta cultură pe care o dețineau, dar și prin măreția lor. – Stanciu Andrei Cristian 

 

Portugalia a fost o experiență de neuitat, o amintire care o să rămână în inima mea și o călătorie de vis, 

care m-a ajutat să mă dezvolt profesional și emoțional. Sunt recunoscătoare pentru că am avut 

oportunitatea de a participa într-un astfel de proiect, deoarece am descoperit o țară și o cultură nouă, 

impresionantă.–Stoian Denisa 

 

Participarea la acest proiect a reprezentat o oportunitate unică în viața mea. A fost un mod plăcut de a-mi 

dezvolta anumite abilități care îmi vor fi folositoare în viitorul apropiat! Modul de organizare și colectivul cu 

care am lucrat în Portugalia a fost unul excelent, reușind să îmbine utilul cu plăcutul, indiferent de situație. 

Am fost  plăcut surprins de modul în care atât profesorii, cât și elevii, ne-au primit și ne-au sprijinit în școala 

lor. Mulțumesc coordonatorului de proiect, care a organizat, coordonat și monitorizat mobilitatea, într-un 

context atât de dificil – pandemia COVID 19. Ursaiche Daniel 


