RAPORT DE MONITORIZARE

Pe perioada organizării
deplasării și a
deplasării tur/retur













În perioada de
mobilitate
Cazare și masă








În perioada de
mobilitate
Timpul liber












În perioada de
mobilitate
Locul de stagiu



Am verificat data de valabilitate a documentelor de identitate,
Am recomandat întocmirea pașapoartelor pentru cei cărora le
expirau buletinul (Axiniea, Chirlui)
Am furnizat informațiile necesare notarului și m-am întâlnit cu
părinții pentru a lua împuternicirile notariale
Am completat împreună cu elevii informațiile necesare solicitate de
organizația de primire pentru masă și cazare
Am primit rezultatele testelor PCR
Am completat consimțământul părinților și l-am prezentat
părinților, ei au luat la cunoștință și eu le-am colectat
Am supravegheat și îndrumat elevii pentru completarea codului QR
în vederea deplasării în Spania
M-am îngrijit de salvarea codului QR pe platforma în format
electronic pentru fiecare elev
Am întocmit dosar pentru elevi cu actele necesare depălasării
Am supravegheat starea elevilor și le-am dat indicații privind
comportamentul
Am dat indicații elevilor privind produsele indicate și magazinele de
unde își pot cumpăra sandviș pentru drum, din banii primiți
Am verificat condițiile de cazare a elevilor și am discutat cu fiecare
Am discutat cu elevii despre meniu, le-am explicat ce conține/cum
se numește mâncarea servită pentru a alege în cunoștință de cauză
Am verificat curățenia și i-am ajutat luând legătura cu recepția
pentru schimb de prosoape sau pentru altceva
Le-am prezentat spățătoria și cum se utilizaează mașina de
spălat/uscat rufe asigurându-mă că au înțeles
Am verificat prezența lor la masă, starea lor de sănătate și le-am
furnizat medicamente pentru durere de măsele, stomac celor două
eleve ce au avut nevoie de ajutorul meu
Am verificat prezența lor în campus după ora 22 și am luat măsuri
când a fost necesar pentru întârziere purtând discuții cu ei
Am organizat timpul liber al elevilor astfel încât să socializeze cât
mai mult, să se îmbogățească cultural și să se bucure de timpul
liber, respectând programul negociat cu agenția de primire
Am verificat prezența la locul de întâlnire pentru petrecerea
timpului liber așa cum am convenit împreună cu elevii
Am supravegheat elevii pentru a nu se îndepărta de grup pe timpul
deplasării, vizitelor, plimbărilor
Am supravegheat elevii în timpul jocurilor, plimbărilor și am
intervenit și am pansat eleva care a căzut și s-a rănit la picior, am
luat legătura cu mama ei pentru a cunoaște ce antiinflamator să ia
Am supravegheat elevii în timpul vizitelor unor obiective turistice în
vederea respectării regulilor de comportament, distanțării,
securității
Am sugerat elevilor să se programeze la sala de fitness și i-am
ajutat în relația cu recepția
Am ținut legătura cu elevii pe grupul de whatsApp atunci când ei au
plecat la pălimbare neînsoțiți, i-am ajutat în orientarea pe hartă, leam pratajat locația, etc.
Am însoțit grupul de elevi la locul de practică în fiecare zi
asigurându-mă că nu întărzie la ora stabilită pentru plecare pentru
a nu întârzia











Am supravegheat elevii în fiecare zi în mod constant pe tot
programul de stagiu ajutându-i la traducerea unor
cuvinte/indicații/ cuvinte din meniul softului mai grele urmîrindu-le
progresul
Am discutat cu elevii privind sarcinile de lucru primite
Am discutat cu formatorul de pșractică privind starea și evoluția
elevilor
Am participat la întâlnirea cu elevii de la ora 15,30 din fiecare zi de
practică, după masa de prânz, unde am cules impresii, am purtat
discuții și i-am supravegheat să completeze zilnic jurnalul de
practică
Am rezervat sala de studiu din locul de cazare și am stabilit întâlnire
cu elevii pentru completarea fișelor de monitorizare și de progres
astfel încât la finalul stagiului toate fișele erau completate
Am însoțit elevii la festivitatea de înmânare a diplomelor

