
activitate de job shadowing pentru 
personalul VET

(vocational education and training)

Erasmus+ VET, finanțat prin contractul nr. 

2020-1-RO01-KA102-078926, 



Detalii de mobilitate:

Tip de mobilitate: 

Pregătirea personalului în străinătate

Date planificate de mobilitate: 

14.02.2022 - 18.02.2022

Țara de mobilitate: Spania, oraș: Salamanca



VET Staff 



- familiarizare cu specificul partenerului 

- atelier: metode și instrumente utilizate 

pentru a răspunde nevoilor practice ale 

stagiilor de formare. 

Ziua 1 



Ziua 2 + Ziua 3

 Discuții pe subiecte relevante care ne pot

ajuta în elaborarea unui conținut adecvat al programului de

formare pentru o etapă practică.

 Observare și exersare cum poate fi folosită tehnologia

pentru a ajuta elevii să devină mai motivați și mai

autonomi.

 Lucru în grup pentru a identifica resursele digitale de

predare și mijloacele educaționale, inclusiv protecția

persoanelor vulnerabile, pentru a fi conștienți de diferitele

tehnologii și de modul potrivit de utilizare.

 Întâlniri si discuții cu agenți economici din Salamanca,

care au încheiat contracte de stagiu cu licee tehnologice

cu profiluri din filiera tehnologica.



Tellus Spain

ECY Formacion





ZI 4

 Învățare pe baza de proiecte și programe de învățare
bazate pe tehnică, care își propune să sprijine
personalul VET în modul de adaptare a conținutului
de formare practică a școlii la „practică și munca
reală” (corespondența dintre calificare și fișa postului).

 Modalităților de colaborare cu diverse instituții publice
VET și agenți economici VET atunci când voi organiza
stagii practice și acorduri de stagiu pentru elevi, la
întoarcerea in România.

 Clarificarea aspectelor legate de furnizarea
echipamentului de lucru dar și a celui de protecție la
locul de practica al elevului, in sensul stabilirii cui ii
revine sarcina asigurării acestor echipamente și
dispozitive/aparaturii necesare desfășurării stagiului de
practică de către elevi.





Securitatea în muncă





În ce 

mobilitate 

de 

formare te 

afli?



Practica elevilor pentru formare 

profesională



Drepturile lucrătorilor



Ce poți face tu?



Ce îndatoriri ai tu?



ZI 5

 Utilizarea tehnologiei pentru a ajuta elevii să devină

mai motivați și mai autonomi.



 Modelarea informațiilor pentru a fi mai atractive din

punct de vedere vizual prin infografice/infografice

animate, instrumente online pentru colaborarea în

proiecte TIC.



Genially prezent în mai mult de 
190 de țări, startup-ul spaniol 

are deja peste 15 milioane de utilizatori





Certificare



Timpul liber:
 Cu scopul deschiderii către alți oameni, alte culturi,

națiuni și modelarea atitudinii de toleranță și conștiință

socială și combaterea stereotipurilor negative a avut

loc un brainstorming cu echipa din Polonia și:



Plaza Mayor

Salamanca



Ávila



Segovia



Certificat de participare și
Europass Mobility.



Facebook

Erasmus VET „Use FEBA Soft”



Proiect nou Erasmus VET




