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PREGĂTIREA PEDAGOGICĂ    

 

 

       S-au organizat 6 sesiuni de pregătire pedagogică, timpul alocat fiind de 24 ore. 

• 09.03.2020 - întâlnire cu participanții la fluxul I/ 4 ore/ față în față: etapele procesului de 

dezvoltare a unei interfeţe Web; aspecte generale ale proiectării interfeţelor Web; prezentarea 

generală a unui editor de pagini Web; formatare text la nivel de caracter, paragraf, secţiune; 

sesiune de întrebări și răspunsuri; lector - Baicu Izabel – asistent de proiect cu responsabilități de 

formare profesională. 

• 16.03.2020:  întâlnire cu participanții la fluxul I/ 4 ore/ față în față:  etapele procesului de 

dezvoltare a unei interfeţe Web; inserarea hiperlegăturilor; inserarea şi formatarea listelor; 

inserarea şi formatarea tabelelor; inserarea obiectelor hipermedia: imagini, secvenţe audio şi 

video; maparea imaginilor; sesiune de întrebări și răspunsuri; lector - Baicu Izabel – asistent de 

proiect cu responsabilități de formare profesională. 

• 12.10.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul I/ 4 ore/ online: prezentarea, de către 

participanti, a template-ului paginii web care va ilustra experiența de mobilitate; instruirea 

elevilor cu privire la respectarea programului de lucru și a regulamentelor interne de organizare 

a instituțiilor de primire: școală VET și companie; prelucrarea unor norme generale de protecție 

și securitate a muncii în laboratoare de informatică/companii IT; prelucrarea normelor de 

comportament în organizațiile de primire și în societate, având în vedere respectarea 

particularităților specifice zonei (sociale, culturale, religioase); sesiune de întrebări și răspunsuri; 

moderatori - Diaconescu Mihaela Cristina – coordonator proiect, Baicu Izabel – asistent de 

proiect cu responsabilități de formare profesională. 

• 13.10.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul II/ 4 ore/ față în față:  etapele procesului de 

dezvoltare a unei interfeţe Web; aspecte generale ale proiectării interfeţelor Web; prezentarea 

generală a unui editor de pagini Web; formatare text la nivel de caracter, paragraf, secţiune; 

sesiune de întrebări și răspunsuri; lector - Baicu Izabel – asistent de proiect cu responsabilități de 

formare profesională. 
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• 15.10.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul II/ 4 ore/ online:  etapele procesului de 

dezvoltare a unei interfeţe Web; inserarea hiperlegăturilor; inserarea şi formatarea listelor; 

inserarea şi formatarea tabelelor; inserarea obiectelor hipermedia: imagini, secvenţe audio şi 

video; maparea imaginilor; sesiune de întrebări și răspunsuri; lector - Baicu Izabel – asistent de 

proiect cu responsabilități de formare profesională. 

• 03.11.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul II/ 4 ore/ online: prezentarea, de către 

participanti, a template-ului paginii web care va ilustra experiența de mobilitate; instruirea 

elevilor cu privire la respectarea programului de lucru și a regulamentelor interne de organizare 

a instituțiilor de primire: școală VET și companie; prelucrarea unor norme generale de protecție 

și securitate a muncii în laboratoare de informatică/companii IT; prelucrarea normelor de 

comportament în organizațiile de primire și în societate, având în vedere respectarea 

particularităților specifice zonei (sociale, culturale, religioase); sesiune de întrebări și răspunsuri; 

moderatori - Diaconescu Mihaela Cristina – coordonator proiect, Baicu Izabel – asistent de 

proiect cu responsabilități de formare profesională.        

 

 


