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Pregatirea pedagogica, culturala si lingvistica
Modulul 1- Preagatirea pedagogica, s-a realizat in perioada 01.11.2018-30.11.2018, aceasta a
totalizat un numar de 20 ore ce a avut la baza competente si deprinderi pe urmatoarele teme:
-

S-a facut o prezentare sumara a programului Erasmus+

S-au prezentat informatii legate de organizatia de primire, a saloanelor unde urmeaza sa se
desfasoare stagiul practic si a modului de comunicare in limba italiana
Au fost oferite informatii detaliate legate de proiect precum: tema, scop, obiective, finantare,
destinatia cheltuielilor si valorificarea rezultatelor
-

S-au prezentat obligatiile ce rezulta din contractul de finantare

-

S-au analizat contractele participantilor si au fost semnate de acestia cu scoala

-

Au inteles continutul acordului de formare

S-au prezentat si s-au inteles detalii legate de evaluarea in plasament, de validarea stagiului
precum si acordarea certificatelor dobandite in urma mobilitatii
S-au prezentat informatii legate de utilizarea patformei OLS si au inteles structura
Chestionarului de satisfactie ce urmeaza sa-l completeze, mai ales ca acesta avea cerinte in limba
engleza
Modulul a fost realizat cu o firma din Craiova, S.C. Solution SRL, ce are experienta in programele
Erasmus+, inculsiv mobilitati VET si a urmarit sa informeze si sa creeze competente si deprinderi pe
baza temelor prezentate mai sus

Modulul 2- Pregatirea culturala si de prevenire a riscului, realizat in perioada 10.12.201825.01.2019 de prof. Iliescu Claudia, totalizand un numar de 20 ore si a vizat urmatoarele aspecte:
Au fost informatii cu privire la cultura si viata sociala a tarii si a locului unde urmeaza sa se
desfasoare mobilitatea
Au identificat si cunoscut specificul localitatilor din vecinatatea orasului Vibo Valentia, ce pot
fi utilizate de participanti pentru a-si petrece timpul liber intr-un mod constructiv si in acord cu
obiectivele proiectului
-

S-au informat cu privire la stilul cultural al italienilor: obiceiuri, traditii

credinte si au intles similitudinile si diferentele ce exista intre cultura romana si cea italiana
Au fost informati in legatura cu legislatia europeana si italiana in ceea ce priveste drepturile
omului, combaterea discrimirarii si drepturile imigrantilor.
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- Li s-au prezentat care sunt institutiile si serviciile de prima necesitate din proximitate, pe perioada
mobilitatii
Au analizat si si-au asumat un set de proceduri si regului necesare in vederea asigurarii
impotriva riscurilor atat pe timpul calatoriei, cat si pe perioada sederii in plasament
Obligativitatea prezentei la cursuri la cele 2 module li s-a impus participantilor odata cu semnarea
contractelor cu Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”, module ce au fost predate de catre 2
profesori calificati.
Pe parcursul cursurilor, ce au avut loc in perioada decembrie- ianuarie, cele 2 grupe au raspuns
pozitiv fiind interesati atat de continuturi, cat si de diverse situatii problema ce ar putea aparea pe
perioada mobilitatii. Pentru a face cat mai atractive si practice cursurile de pregatire, profesorii au
utilizat metode interactive de predare. Astfel acestia au realizat suporti de curs, au asigurat materiale
multi media utilizand echipamente IT din cadrul liceului si au realizat fise de prezenta la cursuri pe
care toti participantii le-au semnat.
Interesul si implicarea elevilor s-a putut cuantifica la finalul celor 2 module prin calificativele obtinute
in urma evaluarilor, iar in finalul pregatirii profesorii au realizat un raport cu rezultatele acestora.

Modulul 3- Pregatirea lingvistica pentru limba italiana s-a desfasurat cu ajutorul platformei online
OLS , a programului Erasmus+, ce le-a oferit participantilor un curs atractiv si interesant, tinand cont
ca limba italiana nu constituie limba de studiu in cadrul liceului. Programul platformei a constat intro evaluare initial si una finala precum si activitate de curs online.
In plus liceul nostru a oferit sprijin pentru cei 19 elevi, prin participarea la cursuri de initiere in limba
italiana ce au fost coordonate de un profesor cunoscator de limba italiana, din cadrul scolii, cursuri
ce au fost tinute in paralel cu pregatirea pe platforma OLS.
Prezenta elevilor, atat la pregatirea online pe platforma OLS, cat si la cursurile de initiere sustinute
in cadrul scolii noastre, a fost una foarte buna iar feed backul obtinut de acestia la finalul
plasamentului a fost unul pozitiv.

