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Ziua 1:
Activitatea a avut loc la ADC College din Londra, Marea Britanie cuprinzând prezentarea
instituției de primire, a grupului de participanţi şi a organizaţiei de trimitere, o sesiune
introductivă precum și o masă rotundă, astfel:


Sesiune introductivă despre Sistemul educațional din Marea Britanie cu focus pe partea
vocațională;



Masă rotundă cu tema Particularităţi ale ofertei de formare profesionale şi calificările
profesionale în domeniul economic, turism şi alimentaţie din România şi din Marea
Britanie.

Ziua 2:
Activitatea s-a desfășurat tot la ADC College fiind structurată astfel:


Masă rotundă cu tema: Metodologie europeană modernă în predare, particularităţi ale
activităţilor de învăţare bazate pe experienţa reală;



Experiment aplicativ prin care s-au analizat:
-

cerinţele metodice privind desfăşurarea experimentului şi tehnicilor de predare;

-

etapele de parcurs în desfăşurarea evenimentului;

-

valenţele formative ale acestei metode cu accent pe educaţia profesională;



Atelier de lucru : elaborarea unui exemplu de aplicare al Experimentului aplicativ;



Dezbatere cu tema Privire de ansamblu asupra CLIL, metode și abordări (CLIL- Content
and Language Integrated Learning – folosirea limbilor străine în abordarea diferitelor
conținuturi);



Vizită tehnică la unitatea hotelieră Hotel 55, parteneră cu ADC College.

Ziua 3:
Activitatea s-a desfășurat la CCLS English School și la unitatea hotelieră Marriott Hotel Maida
Vale, partenere cu ADC College, cuprinzând:


Atelier de lucru cu tema: Metodologie aplicată în domeniile economic, turism și
alimentație cu accent pe educația profesională;



Prezentarea generală a departamentelor de la CCLS English School care realizează
pregătire profesională, cu accent pe baza proprie de practică;



Vizită tehnică la unitatea hotelieră Marriott Hotel Maida Vale, parteneră cu ADC
College.

Ziua 4:
Activitatea s-a desfășurat la ADC College și la unitatea hotelieră Inter Continental London Park
Lane, cuprinzând:


Studii de caz cu tema: Managementul și administrarea stagiilor de practică cu accent pe
furnizorii de educație vocațională;



Vizită tehnică la unitatea hotelieră Inter Continental London Park Lane parteneră cu
ADC College.

Ziua 5:
Evaluarea finală pe baza portofoliului personal elaborat pe parcursul mobilității.
Rezultate așteptate:
-

valorificarea situaţiilor de învăţare cu caracter aplicativ în cadrul domeniilor economic,
turism şi alimentaţie;

-

aplicarea metodelor didactice moderne bazate pe efortul individual al elevului, care oferă
deschidere spre autoinstruire;

-

elaborarea unor situaţii de învăţare cu caracter aplicativ, raportate la exigenţele unui
învăţământ în progres, integrat evoluţiei învăţământului european;

-

adaptarea și utilizarea experienţei de muncă, a cerinţelor practice şi a soluţiilor legate de
pregătirea profesională din Marea Britanie la realităţile din România.

Utilizarea rezultatelor:
Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite de către fiecare participant împreună cu
materialele didactice obţinute prin proiect, instrumentele de evaluare sunt utilizate pentru
îmbunătăţirea proceselor instructiv-educative prin metode moderne în cadrul activităţilor
derulate în şcoală, laborator, ore de instruire practică.

