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TEACHERS FOR AN OPEN VOCATIONAL SCHOOL 
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Obiectivele proiectului: 

 

 

 

 

 

 

 sprijinirea formării profesionale a cadrelor didactice pentru a inova și îmbunătăți calitatea predării, formării și activității în 

domeniul economic, turism și alimentație prin participarea în cadrul mobilității la activitățile de observare directă la locu l de 

muncă în organizația ADC College; 

 îmbunătățirea competențelor lingvistice ale cadrelor didactice participante ca mijloc de a promova comunicarea mai eficace și mai 

eficientă în sistemul de învățământ, atât în țară cât și în Europa; 

 creșterea în rândul participanților a gradului de conștientizare și de reacție la diversitatea socială, culturală și lingvistică; 

 o mai mare înțelegere a culturii din Marea Britanie și a sentimentului de cetățean al Uniunii Europene. 

 creșterea atractivității și dimensiunii internaționale a organizațiilor implicate în domeniul educației profesionale; 

 asigurarea unei mai bune recunoașteri a competențelor dobândite în cursul perioadei de formare  profesională în 

 străinătate. 

  



 

 

 

 

 

Etapele proiectului: 

 

 

 

 

Octombrie 2015: 

 întrunirea echipei de proiect pentru stabilirea planului de activitate de implementare a proiectului; 

 promovarea proiectului la nivelul școlii prin realizarea  unui panou de informare; 

 promovarea activităților propuse în cadrul proiectului în mediul online www.gsetis.ro și pagina de Facebook a școlii; 

 afișarea anunțului de recrutare a cadrelor didactice pentru grupului de beneficiari ai mobilității.  

Noiembrie 2015: 

 selectarea profesorilor participanți la mobilitate. 

Decembrie 2015: 

 publicarea listei profesorilor participanți la mobilitate. 

Ianuarie - Februarie 2016: 

 realizarea tuturor demersurilor pentru partea logistică a mobilității; 

 pregătirea lingvistică pentru participanții în cadrul mobilității. 

Martie 2016: 

 pregătirea culturală pentru familiarizarea cu particularitățile privind tradițiile și obiceiurile din Marea Britanie; 

 instruirea beneficiarilor pentru prevenirea riscului și securitatea individuală. 

Aprilie 2016: 

 desfășurarea mobilității ”Sharing Good Practice” la ADC College, în Londra, Marea Britanie.  



 

 

Mai - Iunie 2016: 

 completarea raportul de autoevaluare a mobilității și a chestionarelor privind feedback-ul pentru partenerul care a livrat activitățile 

din cadrul mobilității; 

 integrarea rezultatelor obținute în activitățile didactice desfășurate cu elevii și promovarea mijloacelor inovatoare și a schimbului 

de bune practici obținute în cadrul mobilității; 

 evaluarea și  diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului; 

Iulie - Septembrie 2016: 

 realizarea raportului final de diseminare.  

 

 

 

Rezultatele așteptate:  

 

 

 

 

 

 

 8 cadre didactice participante la Sharing Good Practice- observarea directă la locul de muncă; 

 o broșură realizată  în format electronic ce va cuprinde informații despre proiect; 

 articole în publicații locale și revista școlii; 

 5 reuniuni de proiect la care să participe echipa de proiect și beneficiarii direcți ai proiectului; 

 1 atelier de lucru cu elevii școlii; 

 3 actualizări ale site-ului școlii cu informații corespunzătoare celor trei etape distincte ale proiectului; 

 8 formulare de feedback completate de participanții la mobilitate și unul completat de managerul de țară, de la ADC College. 



 

 

 

 

 

 

Impactul proiectului 

 

 

 

Achizițiile acumulate de către profesorii participanți pe parcursul acestei mobilități, vor permite dezvoltarea nivelului profesional al 

acestora care va genera un progres în pregătirea elevilor, contribuind la creșterea ratei de absorbție a acestora pe piața muncii și  implicit a 

nivelului de trai  a familiilor de proveniență. Totodată, comunitatea va fi avantajată prin existența unei forțe de muncă bine pregătită, în 

concordanță cu cerințele europene. 

Prin implementarea proiectului ”Teachers for an open vocational school” va crește vizibilitate Liceului Tehnologic Economic de Turism 

la nivel internațional, atrăgând noi parteneriate internaționale pentru viitoare proiecte Erasmus+. 

Participanții din cele două instituții partenere vor avea legături  profesionale mai strânse prin intermediul utilizării plat formelor online și a 

rețelelor de socializare, fiind motivați să ia parte și la alte proiecte internaționale similare. 

  



 

 

 

MOBILITATE LONDRA – PROGRAM DE LUCRU 

Ziua 1:  

Activitatea se va desfășura la ADC College, Station House, 11-13 Masons Avenue, HA3 5AD, Londra, Marea Britanie 

- Prezentarea instituției de primire, ADC College, UK. 

- Prezentarea grupului de participanţi şi a organizaţiei de trimitere, Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași.  

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:  

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

reală.   

Activitatea se va desfășura la ADC College, Station House, 11-13 Masons Avenue, HA3 5AD, Londra, Marea Britanie  

Experiment aplicativ prin care se analizează: 

- 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. 

Activitatea se va desfășura la ADC College, Station House, 11-13 Masons Avenue, HA3 5AD, Londra, Marea Britanie.  

 



 

 

 

Dezbatere cu tema: Privire de ansamblu asupra CLIL, metode și abordări (CLIL- Content and Language Integrated Learning – folosirea 

limbilor străine în abordarea diferitelor conținuturi) 

Activitatea se va desfășura la ADC College, Station House, 11-13 Masons Avenue, HA3 5AD, Londra, Marea Britanie 

Vizită tehnică la unitatea hotelieră: Hotel 55, la adresa 55 Hanger Lane, London W5 3HL, UK, parteneră cu ADC College, incluzând: 

Ziua 3:  

Activitatea se va desfășura la CCLS English school, 74A High Street, London, NW10 4SJ, parteneră cu ADC College. 

Atelier de lucru cu următoarea temă: Metodologie aplicată în domeniile economic, turism și alimentație cu accent pe educația 

profesională. 

Prezentarea generală 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, la adresa Plaza Parade – Maida Vale, London NW6 5RP, UK, parteneră 

cu ADC College. 

Ziua 4:  

Studii de caz cu următoarea temă: Managementul și administrarea stagiilor de practică cu accent pe furnizorii de educație vocațională, 

sesiune de management și administrarea stagiilor de practică 

Activitatea se va desfășura la ADC College, Station House, 11-13 Masons Avenue, HA3 5AD, Londra, Marea Britanie. 

Vizită tehnică la unitatea hotelieră: Inter Continental London Park Lane, la adresa Kayani Avenue 1 – Hamilton Place, Hyde Park 

London Central W1J 7QY, UK, parteneră cu ADC College. 



 

 

Ziua 5:  

Activitatea se va desfășura la ADC College, Station House, 11-13 Masons Avenue, HA3 5AD, Londra, Marea Britanie. 

Evaluare finală realizată prin: 

- inter - evaluare realizată pe baza fişei de evaluare a portofoliului personal al participantului; 

- prezentarea portofoliului realizat de participant, care va conţine: fișe de observare, analiza SWOT, secvență de lecție evidențiind metodele 

didactice moderne, fișa de observare a lecției, fișa de analiză comparativă (documente completate de participanți la fiecare activitate 

desfășurată); 

- discuții pe baza cunoștințelor dobândite, referitoare la programele disponibile în Marea Britanie pe domeniile economic, turism și 

alimentație,  calificări disponibile şi nivele de expertiză în cadrul calificărilor dobândite pe domeniile economic, turism și alimentaţie.  

Validarea competenţelor dobândite de către participant se va efectua prin documentul de mobilitate Europass, emis de instituţia de trimitere şi 

semnat de instituţia de primire. 

  



 

 

Aspecte din timpul mobilității 

  

 

 

 



 

  

  



 

 

  

 
 

 



 

 


