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Parteneri

COLEGIUL NAŢIONAL IAȘI

ALFATRAINING

BILDUNGSZENTRUM



Beneficiari

Berigoi Andra Ioana                                 Popa Ioana

Brînză Alina Elena                                    Tudose Laura 

Buciuleac Mara Catinca                           Ulman Theodor                            

Bulgaru Iliescu Andra Irina                    Zupcu Dragoş Gabriel

Geantău Cosmin George 

Huţanu Mădălina                                      Profesori coordonatori:

Lazăr Nicoleta                                            Havârneanu Lotus

Mangalagiu Ionuţ                                      Mangalagiu Geanina

Minea Horia Octav 

Negruşer Tudor Gabriel

Pădurariu David Alexandru



Care este scopul proiectului?

 Programul Leonardo Da Vinci oferă participanţilor o multitudine de 
oportunităţi în formarea profesională pe piaţa muncii europene, finanţând o 
gamă largă de proiecte de mobilitate şi creând parteneriate între numeroase 
instituţii din ţară şi străinătate. În cazul proiectului de faţă, elevii participanţi au 
avut ocazia de a dezvolta competenţe în domeniul arhitecturii şi informaticii în 
cadrul unei firme germane.

Cum se încheie?
 Această experiență vă poate schimba complet atât pe plan profesional cât și 

personal, deoarece vă oferă o îndrumare spre o posibilă carieră de viitor precum 
și șansa de a studia pentru o perioadă de timp într-o ţară străină. 

 La finalizarea proiectului Archi-Let’s soft IT!, elevii au primit certificate de 
atestare a cunoștințelor în domeniul în care s-a desfăşurat mobilitatea, dar şi al 
limbii engleze, certificate care le sunt foarte folositoare în eventualitatea alcătuirii 
unui dosar pentru acceptarea la o universitate sau la un loc de muncă. 

 De asemenea, datorită acestui proiect, elevii vor beneficia şi de documentul de 
mobilitate Europass, recunoscut pe tot cuprinsul UE şi care permite dezvoltarea 
într-o carieră ulterioară.



Cum poţi fi admis în proiectele Leonardo?

 Selecţia participanţilor în proiectele programului Leonardo da 
Vinci este riguroasă, fiind necesar un dosar de înscriere în 
care se menţionează toate rezultatele şcolare în cadrul 
olimpiadelor şi concursurilor, precum şi activităţile 
extracurriculare. Acest dosar trebuie să includă şi un 
curriculum vitae în format Europass. De asemenea,
cunoştinţele lingvistice şi cele informatice sunt  componente
importante ale selecţiei, acestea fiind testate, iar rezultatele 
fiind luate în considerare împreună cu dosarul.



Evoluţia

 Am început prin a ne familiariza cu noţiunile de bază ale 
desenului tehnic, învăţând să lucrăm cu  diverse instrumente şi 
reprezentări, simulând la finalul primei săptămâni o zi din 
viaţa unui drafter. De asemenea, îndrumaţi îndeaproape de 
tutore, am învăţat să lucrăm cu instrumentele 2D oferite de 
platforma CAD studiată.

 Am creat mai multe planuri cu aceste unelte, iar cea mai 
importantă realizare a fost efectuarea unei reprezentări a sălii 
noastre de curs, în care am încorporat cât mai multe detalii 
posibile. 



 Am trecut apoi la un nou nivel şi, încet-încet, am pătruns în lumea 3D. 
Iniţial, am învățat operaţii simple cu uneltele respective, ce permiteau o 
vizualizare ulterioară tridimensională. Prima noastră sarcină a fost 
proiectarea clasei în 3D, pentru ca în următoarele zile să realizăm un 
model al clădirii firmei Alfatraining. De asemenea, am reuşit să 
învăţăm cum să ajustăm dimensiunile, să stabilim materialele de 
construcţie, precum şi să vizualizăm produsul în diverse moduri 
(perspectivă, axonometrie etc.)



 La final, fiecare dintre noi a trebuit să aplice 
cunoştinţele asimilate în timpul programului de 
formare. Echipa a demonstrat că toţi participanţii 
fluxului au reuşit să-şi dezvolte competenţele 
necesare şi, colaborând eficient, a realizat
proiectul final, reprezentat de un complex 
rezidenţial modern format din casele create de noi.



Produsele finale

1. Cartierul rezidenţial

2. Site-ul

3. Broşura



Cartierul rezidenţial

 1. Casa Ulmang (Theodor Ulman şi Ioan Mangalagiu)

 2. Casa A&M (Brînză Alina şi Huţanu Mădălina)

 3. Casa Laura (Tudose Laura)

 4. Casa Nicoleta (Lazăr Nicoleta)

 5. Casa Diana (Negruşer Tudor Gabriel şi Popa Ioana)

 6. Casa D&H (Pădurariu David şi Minea Horia)

 7. Casa Dracon (Geantău Cosmin şi Zupcu Dragoş)

 8. Casa IMI (Berigoi Andra, Buciuleac Catinca şi Bulgaru 
Andra)













Site-ul(http://archisoftit-rocni2013.blogspot.de)







Broşura

 Broşura este unul dintre produsele finale realizate în cadrul 
proiectului. Este divizată în 7 capitole ce prezintă informaţii 
atât despre programului Leonardo da Vinci cât şi o scurtă 
prezentare a proiectului nostru şi a activităţii desfăşurate de 
către flux pe parcursul mobilităţii. 

 Pe parcursul capitolelor sunt prezentate detalii tehnice 
referitoare la platforma CAD în care am lucrat, precum 
sistemele de coordonate sau comenzile, dar şi prezentarea 
proiectelor individuale. Ultimul capitol surprinde 
activitatea culturală desfăşurată de noi.



Broşura



Broşura



Broşura



Broşura



Broşura



Pregătire

 Pe parcursul programului de formare, în afară de cunoştinţele obţinute în 
ceea ce priveşte operarea cu platforma CAD, am beneficiat şi de alte trei 
tipuri de pregătire: pedagogică, lingvistică şi culturală.

 În cadrul pregătirii pedagogice am aflat mai multe despre Karlsruhe, având 
ocazia de a efectua un tur al oraşului în care tutorele nostru german, 
Waltraud Koger, ne-a arătat sediul firmei, căminul şi hotelul (în care am 
locuit pe perioada stagiului), precum şi cele mai importante locaţii din oraşul 
gazdă. Tot aici ni s-au oferit detalii referitoare la desfăşurarea cursurilor, 
regulile de respectat în timpul şederii noastre şi competenţele pe care le vom 
obţine la final.

 Pregătirea lingvistică a avut loc sub îndrumarea domnului Harald Moses. 
În cadrul acesteia, am aprofundat cunoştinţele de limbă engleză, în special 
terminologia specifică arhitecturii, desenului tehnic şi domeniului IT.



Pregătire culturală



Karlsruhe





Durlach



Baden-Baden



Stuttgart



Heidelberg



Încheierea stagiului

 Pe durata celor trei săptămâni toţi participanţii la proiect 
au acumulat o serie de cunoştinţe şi au dezvoltat 
competenţe tehnice (elaborarea planurilor şi realizarea de 
conexiuni între calculatoare), de IT (operarea propriu-zisă 
în platforma CAD) şi lingvistice (prin îmbunătăţirea şi 
îmbogăţirea vocabularului specific domeniului aplicaţiilor 
software şi componentelor unui computer). Acestea sunt
evidenţiate prin intermediul documentelor de mobilitate 
Europass, dar şi de certificatele de participare şi, respectiv, 
lingvistice.





Choose a job you love, and you will never 
have to work a day in your life.

Confucius

All things are difficult before they are easy.
Thomas Fuller

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/c/confucius134717.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/c/confucius134717.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/c/confucius.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/t/thomasfull125402.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/t/thomas_fuller.html

