
Pregătirea grupului țintă 

 

Pregătirea grupului țintă a fost structurată pe 4 module: 

1. Pregătirea lingvistică 

2. Pregătirea culturală 

3. Pregătirea pedagogică 

4. Managementul riscului. 

 

Modulul I Pregătirea lingvistică  

Pregătirea lingvistică a fost făcută pentru limba engleză, limba de desfășurare a cursului de 

pregătire.  

Număr de ore: 10 ore. 

Mod de desfășurare: 6 ore cu prezență fizică (21.05.2022 și 28.05.2022) și 4 ore online sincron 

(06.06.2022) pe platforma Google Meet (https://meet.google.com/imj-tidt-dng). 

Formator: profesor Tudose Iuliana (Colegiul UCECOM Spiru Haret). 

Cursanți: au participat 9 membri ai grupului țintă, prezența la fiecare ședință de pregătire fiind de 

100%. 3 dintre membrii grupului țintă nu au participat la curs fiind profesori de limba engleză. 

 

  

 
 

 

 

 



Tematica cursului: 

1. Folosirea dicționarelor online ca principale ajutoare în demersul învățării limbii engleze – 

exemple de dicționare online (Useful online dictionaries); 

2. Principalele aspecte ale prezentării în fața unui auditoriu pe baza unui șablon propus (More 

about ourselves); 

3. Principalele cuvinte și expresii folosite în mediul școlar și situații ale comunicării (Useful 

language and vocabulary – School); 

4. Principalele cuvinte și expresii folosite în mediul online și situații ale comunicării (Useful 

language and vocabulary – Internet ); 

5. Călătorie online prin principalele platforme educaționale – Classroom, Zoom, Google Meet 

(Connection with Educational Platforms); 

6. Orientarea în spațiu în funcție de repere și aplicația Google Maps (Orietation in space); 

7. Aspecte în legătură cu pronunția în limba engleză (Pronunciation); 

 

Modulul II Pregătirea culturală 

Număr de ore: 2 ore pe 25.05.2022. 

Mod de desfășurare: 2 ore online sincron pe ZOOM (Id: 622 809 2964, P: m4j08a). 

Formator: profesor Moroianu Geanina (Colegiul UCECOM Spiru Haret). 

Cursanți: au participat 12 membri ai grupului țintă, prezența fiind de 100%.  

Au fost prezentate principalele aspecte referitoare la Barcelona, capitala Cataloniei. 

 

  
 

 

Modulul III Pregătire pedagogică  

Număr de ore: 2 ore, pe 07.06.2022. 

Mod de desfășurare: 2 ore cu prezență fizică, la sediul Colegiului UCECOM Spiru Haret. 

Formator: profesor Costin Larisa. 

Cursanți: au participat 12 membri ai grupului țintă, prezența fiind de 100%.  

Au fost prezentate : 

 

1. Obiectivele Programului Erasmus + 

2. Acordul de învățare (Learning Agreement) 

3. Academia Barcelona 

4. Programul cursului 



5. Contractul financiar 

6. Aspecte logistice legate de mobilitate (cazare, transport, masă, transfer aeroport etc.) 

7. Evaluarea finală 

8. Documentul de mobilitate Europass 

9. Evaluarea și diseminarea rezultatelor proiectului 

 

 

Modulul IV Managementul riscului 

Număr de ore: 2 ore, pe 15.06.2022. 

Mod de desfășurare: 2 ore cu prezență fizică, la sediul Colegiului UCECOM Spiru Haret. 

Formator: profesor Otulescu Valentina. 

Cursanți: au participat 12 membri ai grupului țintă, prezența fiind de 100%.  

Au fost prezentate : 

1. Managementul riscurilor 

2. Probleme în timpul deplasării în mobilitate 

3. Măsuri în caz de îmbolnăvire, accident 

4. Măsuri în cazul problemelor apărute în instituția de primire (sala de curs): conflicte, 

cunoașterea și respectarea regulilor din instituția de primire, respectarea standardelor 

etice și profesionale 

5. Măsuri de siguranță în caz dezastre naturale 

6. Prevederi referitoare la sănătatea, securitatea și prevenirea accidentelor în timpul 

mobilității 

7. Obligaţii pentru protecţia muncii 

8. Date de contact în caz de urgență 

9. Alte situații 

 

 


