
VOCATIONAL WEB LEAP 
O platformă de învățare electronică pentru formarea elevilor de la pro�lul 

tehnic, ucenicilor și absolvenților în proiectare și dezvoltare web 
2019-1-TR01-KA202-076828

BULETIN INFORMATIV VOCATIONAL WEB LEAP Numărul 1 - septembrie 2019 - februarie 2020

Finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Cu toate acestea, Comisia Europeană și Agenția Națională Turcă nu pot � făcuți 
responsabili pentru nici o utilizare care poate � făcută din informațiile conținute de acestea.

Ședințaproiectului

Ședința proiectului „Vocational Web 
Leap: o platformă open-e-learning 
pentru formarea elevilor de la 
pro�lul tehnic, ucenicilor și 
absolvenților în proiectare și 
dezvoltare web” a avut loc în Düzce, 
Stațiunea Montană Fenerbahçe 
Topuk, pe 13 ianuarie 2020.

Ședința a început la ora 09:30, așa 
cum se arată în agendă. 
Președintele Camerei de Comerț și 
Industrie din Duzce a rostit un 
discurs de deschidere. A spus că 
este foarte bucuros să primească 
toți participanții. A adăugat, de 
asemenea, că nivelul de colaborare 
cu Universitatea Duzce este la cel 
mai înalt nivel și una dintre viziunile 
camerei este de a crește capacitatea 
proiectului pentru a dezvolta 
capacitatea corporativă. El a spus că 
ar dori ca participanții să se întoarcă 
în țările lor cu amintiri frumoase.

După discursul președintelui, a fost 
prezentat participanților un scurt 
�lm de promovare a provinciei 
Düzce.

Universitatea Düzce a fost 
prezentată participanților. Ulterior, 
Managerul de proiect a promovat 
Camera de Comerț și Industrie 
Düzce printr-o prezentare 
Powerpoint. Apoi, au fost 
prezentate UMFST/România, 
Colegiul Tehnic Gheorghe  
Cartinau/România, cel de-al doilea 
director de școală 
profesională/Greci, FyGConsultores 
/ Spania, SOU Jane Sandanski 
Strumica/N.Macedonia și, respectiv, 
DIAS-VET/Grecia. În prezentări au 
fost cuprinse scurte informații 
introductive despre țările 
participanților, informații despre 
activitățile organizațiilor partenere 
și programele de proiectare și 
dezvoltare web și subiecte 
asemănătoare de formare. 
Coordonatorul de proiect al 
Departamentului de 
I n f o r m a t i c ă - U n i v e r s i t a t e a 
Ioannina/Grecia s-a alăturat 
ședinței prin intermediul skype și a 
oferit informații despre ce s-a făcut 
și ce urmează să se facă pentru 
programul de lucru.

Ulterior, coordonatorul a lansat 
prezentările și a exprimat punctele 

importante ale proiectului, 
inclusive deciziile asupra logo-ului 
proiectului și titlul domeniului web. 
El a explicat rezultatele așteptate, 
indicatorii și țintele preconizate ale 
proiectului. A apreciat prezentările 
realizate de participanți și a 
subliniat numărul grupurilor țintă și 
bene�ciarii �nali ai proiectului.

Coordonatorul a prezentat 
participanților lista de domenii web 
alternative ale proiectului și a 
solicitat să �e aleși mai mult de unul 
pentru a � găsit cel mai potrivit. 
După selecție, toți participanții au 
fost de acord cu „vocwebleap.org”. 
Coordonatorul a prezentat 
participanților o listă cu logo-urile 
alternative ale proiectului și a 
solicitat să �e ales unul dintre 
aceștia.

După selecție, toți participanții au 
convenit asupra logo-ului care va � 
încărcat pe platforma de 
comunicare și gestionare a 
proiectului ca 
http://adminproject.eu/
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