
 

 
 
 

PREGĂTIRE PARTICIPANȚI 
Erasmus +, K1 Staff Mobility 

nr. 2020-1-RO01-KA101-078573 
 

1.Pregătirea pedagogică  
- informații despre organizațiile de primire, locurile de formare, aspecte specifice de 
comunicare (accesări ale site-urilor partenerilor, discuții)  
- recomandări referitoare la modalitatea de desfășurare a mobilităților, obligațiile participanților, 
riscurile acoperite de asigurări (discuții privind mobilitățile, drepturile si obligațiile 
beneficiarilor)  
- prezentarea generală a Programului Erasmus+, prezentarea obiectivelor, scopului, activităților, 
rezultatelor, finanțare ale proiectului (prezentarea programului si a proiectului )  
- prezentarea contractului de finanțare și semnarea acestuia în 2 exemplare; 
- prezentarea programului de învățare,prezentarea modului în care se va face evaluarea, 
validarea si recunoașterea rezultatelor mobilităților; semnarea acordului de formare  
- prezentarea raportului participantului.  
Se va acorda o atenție deosebita normelor de securitate și protecție a muncii în locațiile 
mobilităților. În acest sens se va întocmi și disemina în grupul țintă, organizator și partener 
documentația necesară: norme, acorduri.  

Responsabil: echipa de proiect 
 
 

2. Pregătirea culturală 
- cadrul natural al țărilor partenere (Spania, Italia, Irlandț): pozitia geografică, caracteristicile 
reliefului, caracteristicile biopedoclimatice (suporturi cartografice, imagini, grafice)  
- problemele socio-economice ale țărilor partenere (informatii din mass-media, PPT-uri)  
- sistemul de educație din țările partenere; diversitatea culturală (filme documentare, accesari 
Wikipedia)  
Activitățile de învățare vor fi centrate pe istoria, cultura, economia și viața social a țărilor 
partenere.  
Fiecare participant la mobilitate va realiza o prezentare (PPT sau video) cu prezentarea generală 
a României, cultura, sistemul de învățământ, instituția din care fac parte, material ce va putea fi 
prezentat colegilor participanți la cursuri.  

Responsabili: prof. geografie- Cuceu Vasile 
 

 



 

 

3. Pregătirea lingvistică 
- parcurgerea a minim 30 de ore de pregătire lingvistică organizate la Școala Gimnazială 
”Bălcescu- Petofi”, Satu Mare, de către profesori de limba engleză;  
- parcurgerea a minim 20 de ore de pregătire lingvistică individuală;  
- certificarea pregătirii lingvistice se va face prin intermediul diplomelor, a certificatelor de 
participare și prin listele de prezență care atestă participarea la toate activitățile de pregătire 
lingvistică;  
- pregatirea lingvistică urmărește atingerea cel putin a nivelului B1 de cunoaștere a limbii 
engleze, conform Cadrului European de Referință. 

Responsabili: prof limba engleză : Gindele Orsolya, Boghian Daniela 
 

 


