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1 Motive pentru a participa la stagiile din strainatate

1.1 Motivele elevilor pentru pentru a participa la stagiile din strainatate
Te‐ai întrebat vreodată, brutarul, unde a invatat să coace pâine? Şi dacă este aşa, a învăţat
să coace pâine în străinătate? Şi te‐ai gândit vreodată sa adresezi aceeasi intrebare
coaforului tau? A fost la Londra, de exemplu, pentru a afla despre cele mai recente
tendinţe? Cele mai multi dintre noi cunoastem oameni care au plecat în străinătate, fie
pentru muncă, studii sau agrement. Cei mai mulţi dintre noi ştiu că, în anumite meserii
(cum ar fi cea de bucatar), acumularea de experienţă în străinătate poate face o diferenţă
reală intre absolventi.
Este posibil ca elevii din învăţământul profesional sa nu realizeze că experienţa de a merge
în străinătate, ca parte a formării lor profesionale, poate fi o posibilitate pentru fiecare, nu
doar pentru elevii din învăţământul superior sau pentru cei ce urmeaza anumite meserii.
Există o mulţime de oportunităţi de a studia şi lucra în străinătate. Există proiecte
excelente pentru elevii din şcolii, iar dacă ati finalizat şcoala, chiar şi mai multe oportunităţi
apar. Sederea însăşi într‐o ţară străină este de multe ori o experienţă extraordinară. Veţi
întâlni noi prieteni si noi locuri de muncă. Şi pentru că vorbiţi o altă limbă, veti învăţa
repede. Cu un certificat sau o diplomă din strainatate cu numele dvs., perspectivele dvs. pe
piaţa forţei de muncă pot fi sporite. Angajatorii apreciază, în general, oamenii care au
demonstrat curajul de a merge în străinătate.
Avantajele pe care le puteti obtine in urma lucrului in strainatate:




Invatati o limba straina
Deveniti o persoana mai increzatoare in fortele proprii
Dobanditi unele abilitati interculturale– prieteni noi, locuri, obiceiuri, distractie,
traditii specifice, mancare, muzica, etc.

Traiul departe de casa poate ajuta, de asemenea, elevii se adapteze în trecerea de la
adolescenta la maturitate. Se vor întoarce din strainătate plini de încredere, cu noi
cunoştinţe sociale, precum şi cu un interes real fata de culturile străine, lucruri care într‐
adevăr îi vor diferentia de colegii lor.
Pe lângă bucuria de a călători, un motiv pentru a studia în străinătate este că vor
experimenta obiceiuri noi, sarbatori, alimente, arta, muzica, si politica la prima mana.

IQWBL – Ghidul elevului

3

1.2 Clasamentul primelor 10 motive pentru a participa la stagiile din strainatate













Va redescoperiti personalitatea in situatii noi si capatati incredere in fortele
proprii, spirit de independenta si abilitati interculturale
Practica si studiul din strainatate va vor schimba perspectiva asupra lumii. Veti fi
introdus in culturi noi si intr‐un nou mod de viata.
Veti putea vedea tara prin ochii unei alte culturi. Formarea şi studiul în
străinătate schimba perspectiva despre propria ţara. Experimentati un sistem
de învăţământ diferit de cel din tara si aflati cum va privesc alte culturi ţara.
Puteti obtine puncte de credit.
Va puteti imbunatati abilitatile de comunicare intr‐o limba straina.
Cunoastere de sine – descoperiti ca puteti face lucruri pe care nu credeati ca le
puteti realiza.
Va veti spori oportunitatile de cariera pe piata muncii din intreaga lume.
Faptul ca petreceti câteva săptămâni sau luni, o vară sau un an în străinătate,
va pot oferi posibilitatea de a participa la un stagiu internaţional şi sa câştigati
experienţă într‐o ţară străină.
Veti întâlni noi prieteni şi oameni pe care nu i‐ati fi intalnit niciodata dacă ati fi
rămas acasă.
Veti călători pentru a vedea locuri la care doar ati visat. Veti ajunge să vizitati
oraşe şi ţări pe care le‐ai vazut doar in carti sau la televizor, vederi sau filme.

1.3 Beneficiile participarii la un stagiu in strainatate







Creşterea gradului de conştientizare culturală, dobandirea unor competente
lingvistice si cresterea încrederii în sine.
Dorinţa de a merge din nou în străinătate, dar, de asemenea, motivaţia de a
finaliza studiile.
Cunoasterea unur aspecte ale altor ţări din Europa
Îmbunătăţirea comunicării / abilităţilor interpersonale
Îmbunătăţirea cunoştinţelor profesionale
Prieteni noi şi o reţea de contacte utilă pentru viitor

2 Aprobarea pentru a pleca în străinătate
Într‐o lume ideală, v‐ați planifica să vă instruiti in strainatate în momentul în care ajungeti
la şcoală in primul an. Cu toate acestea, sunteţi, probabil, prea preocupati de noua
adaptare scoalara ca sa mai luati în considerare părăsirea noii şcoli pentru a fi instruiti într‐
o altă ţară pentru un termen lung.
Toate şcolile şi centrele de instruire vor să îndepliniti anumite cerinţe înainte de a ajunge în
străinătate. Dacă doriţi sa va instruiti şi sa lucrati într‐o ţară în care nu se vorbeste limba
dvs. maternă, va trebui să petreceţi ceva timp sa va îmbunătătiti abilitatile de comunicare
în limba maternă a țării de destinaţie. În acest fel va fi mai puțin complicat să vă
familiarizați cu noul mediu. Va fi de asemenea mai ușor să comunicați cu localnicii.
4
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Din perspectiva şcoalii de domiciliu, colegiu sau universitate, aceasta nu va dori sa plecati
în străinătate dacă nu sunteti suficient pregatit.

3 Informații practice de bază
Pregătirea plasamentului
Stabilit prin școlile partenere sau companiile partenere din străinătate (FI, SE)
Cazarea
Stabilită prin școlile partenere sau companiile partenere din străinătate (FI, SE)
Biletul
Cumpărat de școală (SE, FI, ROM) sau de elev (FI)
Pașaportul
Responsabilitatea elevului, verificat de școală pe lista de verificare (FI, SE, ROM)
Asigurarea
Elevul este asigurat de școală. De asemenea asigurări private verificate de către școală
Asigurarea Europeană de Sănătate
Responsabilitatea elevului, verificat de școală pe lista de verificare. (FI, SE, ROM).
Poate fi aranjat prin școlală (SE)
Altele
Elevii trebuie să participle la întregul stagiu de practică. În caz contrar, trebuie să suporte
toate costurile (incluse în contractul semnat). Elevii au de asemenea responsabilitatea
păstrării biletelor și a altor documente de valoare

4 Procesul de pregatire culturala
"Întotdeauna pregătit" nu este doar o regulă ce se cere respectata. Este, de asemenea, un
concept bun de care să vă amintiţi, în toate domeniile vieţii. Cu cat stiti mai multe despre
un loc sau despre oamenii săi, cu atat mai bine veti fi pregatit ‐ mai ales psihologic – să
infruntati probleme şi situaţii neprevăzute care ar putea apărea.
Un aspect important al acestei pergatirii presupune sa cautati cat mai multe informaţii
posibile despre locul în care se merge. În multe cazuri, coordonatorul va avea cunostinte
vaste despre ţară, dar ar trebui sa va asumati aceasta responsabilitate. Utilizaţi aceleaşi
instrumente şi metode ca şi atunci când v‐ati îmbunătăţit competenţele lingvistice:
Internet, cărţi, vorbiti cu oamenii care au fost in ţara "dumneavoastră", şi aşa mai departe.
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5 Formulare
Formularele folosite
5.1 Aplicarea pentru stagiul de practică
Acest formular este folosit de către elevi când aceștia aplică pentru stagiul de practică în străinătate.

5.2 Dialogul în vederea selecției
Acest formular este folosit în discuțiile dintre coordonator/professor și elev referitor la stagiul de practică
pentru care a applicat.

5.3 Aprobarea pentru plecare
Acest formular este folosit de către elev pentru a obține permisiunea pentru deplasarea în străinătate, și
pentru a‐I conștientiza pe elevi și părinți cu privire la obligațiile și drepturile elevului în timpul stagiului de
practică.

5.4. Lista de verificare înainte de călătorie
Acest formular este folosit de către elev ca o listă de verificare a ceea ce trebuie să‐și amintească înainte de
călătorie.

5.5 Orientarea elevului pentru stagiul de practică
5.6 Evaluarea elevului (pe scurt)
Acest formular este folosit pentru evaluarea elevului (împreună cu instructorul de plasament, profesorul în‐
drumător și elevul însuși).

5.7 Evaluarea elevului (forma lungă)
Acest formular este folosit pentru evaluarea elevului (împreună cu instructorul de plasament, profesorul
îndrumător și elevul însuși).

5.8 Jurnal de practică, săptămânal
Acest formular este folosit de către elev pentru a dovedi ce a învățat în timpul stagiului de practică.

5.9 Raportul de călătorie al elevului
Acest formular conține un raport de călătorie.

5.10 Feed‐back‐ul elevului
Acest formular conține feed‐back din timpul stagiului de practică.
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5.1 Aplicarea pentru stagiul de practică în străinătate
Titlul, țara și perioada proiectului
Obiectiv
Scop

Vizită de studiu

Țara
Stagiu de practică

Altele?

Timpul planificat

DETALIILE PERSONALE ALE ELEVULUI
Nume

Data nașterii

Vârsta

Telefon mobil

E‐mail

+
Adresa

Cod poștal

Cea mai apropiată rudă

Informații de contact

Oraș

Țara

Calificarea / perioada studiilor

Experienț a profesională/în educație

Ce calificare/educație aveți?
Ce experiență practică anterioară aveți?
Cum se numește munca dumneavoastră viitoare?
Ce experiență profesională anterioară aveți?

Scrieți o biografie detaliată și cronologică a experiențe dumneavoastră de muncă.

IQWBL – Ghidul elevului
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Ați mai fost în străinătate pentru o perioadă mai lungă (schimb de elevi, stagiu practic, școală lingvistică etc.)?

În ce domeniu professional ați dori să realizați stagiul practic (Vă rugăm să dați exemple)?

Foreign languages (0 = not at all, 5 = excellent)
Puteți comunica în
Engleză

0

1

2

3

4

5

Germană
Franceză

Care sunt așteptările și planurile dumneavoastră?
Vă rugăm să descrieți ce așteptați de la un schimb de elevi sau de la un stagiu practic în străinătate

Care sunt planurile dumneavoastră profesionale după acest proiect?

8
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Ce dorințe, speranțe și temeri aveți în legătură cu această perioadă?

De ce considerați, în afară de calificarea profesională, că sunteți potrivit pentru stagiu?

Câteva detalii personale pemtru șederea dumneavoastră în străinătate
da
Fumață?
nu
Sunteși vegetarian?
nu
da
Aveți permis de conducere?
nu
da
Estimași‐vă condiția fizică
‐  +
Există activități pe care nu le puteți realiza din cauza unui handicap (d.e.. alergii etc.)?

Certific că toate informațiile date sunt adevărate
Data și locul

Semnătura

Elevul

IQWBL – Ghidul elevului
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5.2 Dialogul în vederea selecție
ELEVUL
Nume

Grup de elevi

Obiectivul mobilității

Motivația

Studii și pregătire

Experiență de lucru

Statut/situație actuală

Hobby-uri

Așteptări

Limbi vorbite

Limba țării gazdă:
Vorbit: -  +
Engleza:
Vorbit: -  +
Altele:
_______________
Vorbit: -  +

Înțelegere: -  +
Înțelegere: -  +
Înțelegere: -  +

Alte comentarii

Data
Semnătura

Profesor
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5.3 Aprobarea pentru plecare
<NUMELE ȘCOLII>

Aprobare pentru plecare
2012

Stagii de practică (SP) în străinătate
Educația profesională care durează 3 ani (120 credite) include stagii practice de cel puțin 20 de
credite. Este posibil ca stagiile de practică să fie făcute și în străinătate.
Când elevul este minor (sub 18 ani) școala are nevoie de permisiunea părintelui și a tutorelul
pentru a pleca la stagiu în străinătate.
Vi se cere să completați acest formular, să îl semnați și să îl returnați școlii. Stagiul de practică este
planificat dinainte, controlat și evaluat la final.
Școala obține asigurarea de călătorie a elevului care este de asemenea valabilă în străinătate.
Pentru bunurile personale se recomandă o asigurare individuală.
Pentru finanțarea stagiului de practică în străinătate este posibil ca elevul să aplice și să obțină o
bursă de la școală. Informația despre burse este dată în fiecare toamnă.

Numele elevului și clasa

_________________________________________

Plasamebul de muncă și perioada stagiului _________________________________________

Subsemnatul, sunt de accord ca elevul menționat șă participle la stagiul de practică în străinătate în
perioada menționată.

Locul și data

_________________________________________

Părinții elevului/tutori

_________________________________________

_________________________________________
Adresa și telefonul

IQWBL – Ghidul elevului
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5.4 Listă de verificare înainte de călătorie
Acest formular este folosit de către elevi ca o listă de verificare pentru a‐și aminti lucruri înainte de călătorie.

<NUMELE ȘCOLII>

De amintit
2012

Înainte de călătoria în străinătate
Bifați pe măsură ce verificați!
 Pașaport , versiunea scanată în e‐mail
 Asigurarea de călătorie să acopere perioada de practică în străinătate, cu o fotocopie acasă
 Cardul de asigurare europeană de sănătate
 Medicamente necesare
 Card de credit, dacă este posibil Visa Electron
 Cont bancar electronic
 Formular de evaluare
 Convenții de care ai putea avea nevoie în perioada stagiului de practică (angajator, școală,
personale)
 Ai făcut toate pregătirile de călătorie? Bilet de avion (imprimat), alte bilete,transportul de la
aeroport etc.?
 Orice lucru special pe care să‐l iei în străinătate pentru cazare etc.
 Cunoști numele și detalii despre persoana ta de contact din străinătate?
 Ai verificat greutatea maximă a bagajului, bagajului de mână
 Aparat foto
 Îmbrăcăminte potrivită pentru perioada anului
 Pegătire culturală
 Cadouri pentru cei care te primesc
 Dicționar
 Te‐ai achitat de obligațiile de acasă facturi, îndatoriri etc.)?
Dacă ți‐ai amintit toate acestea înseamnă că ești bine pregătit!
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5.5 Orientarea elevului spre stagiile de practică
Institutul
Domeniul
Numele elevului
Descrierea postului
Numele instructorului de plasament
De la:
La:

Perioda plasamentului

Credite (săptămâni de studiu)

Bifați după ce elevul a primit informația
Data

Semnătura elevului

Practica la firmă
Ore de lucru, pauze
Pauza de prânz, toalete, alte facilități
Regulile firmei
Îmbrăcăminte de lucru, îmbrăcăminte
de protecție
Practice în caz de accidente
Cei mai apropiați colegi de muncă
Familiarizarea cu incinta/spațiul de
lucru
Culoare și ieșiri

General information
Produse/servicii
Clienți
organizare
Politica firmei
Material orientativ
Politica de calitate
Sistemul de administrare

Mediul de lucru
Mașini și echipamente
Siguranța la locul de muncă
Echipament de protecție
Primul ajutor, protecția
Familiarizarea cu locul de muncă
Curățenia la locul de muncă
Superiori și supraveghetori/maiștri

IQWBL – Ghidul elevului
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5.6 Evaluarea elevului (pe scurt) – Stagii de practică
Școala
Domeniul
Numele elevului
Clasa
Numele angajatorului
Descrierea activității/ocupației
De la:

La:

Perioada plasamentului
Școala
Domeniul

Domeniul

Elevul se autoevalueazămai întâi și apoi instructorul de la locul de muncă evaluează elevul.
Simboluri: Autoevaluarea elevului: O Evaluarea instructorului: X
Excelent
3

Bine
2

Suficient
1

Interes, inițiativă și activitate
Responsabilitate, încredere și respectarea regulilor
Aptitudini de cooperare și colaborare
Aptitudini de muncă
Aptitudini de a rezolva probleme și de autoevaluare
Sumarul evaluării

Rezumat [3 – 1]

Alte comentarii:

Locul și data:
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Semnătura

Semnătura

Semnătura

Elevul

Instructorul de plasament

Profesorul
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5.7 Evaluarea elevului (forma lungă) – Stagii de practică
Școala
Domeniul
Numele elevului
Clasa
Numele angajatorului
Descrierea activi‐
tății/ocupației
Perioada plasamentului

De la:

La:

Unități (săptămâni de studiu)

Elevul se autoevalueazămai întâi și apoi instructorul de la locul de muncă evaluează elevul.
Simboluri: Autoevaluarea elevului: O Evaluarea instructorului: X

Excelent [3]

3
A: Cunoștințe profesionale
și tehnice, calitatea și
protecția muncii

3
3
3

B: Planificarea, evaluarea și
desfășurarea activității
elevului;
Inovație și creativitate

3
3
3
3

C: Reguli la locul de muncă,
atitudinea și colaborarea

3
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Înțelege situațiile
întâlnite foarte bine
și muncește inde‐
pendent
Calitatea muncii este
întotdeauna înaltă și
de încredere
Muncește re‐
spectând regulile de
protecție, corect și
independent
Operațiile sunt
metodice,
participative și
creative în mod
obiectiv
Muncește systemat‐
ic și e capabil să
planifice
Poate și dorește să‐și
evalueze diversificat
munca și rezultatele
Dorește feed‐back și
este capabil să se
adapteze metodelor
de lucru conform
feedback‐ului primit
Ține cont de orele
de lucru, de regulile
la locul de muncă și
alte convenții
Cooperant, politicos
și participativ. Poate
lucra în echipă

Bine [2]

Suficient [1]

1

Înțelege situațiile cele
mai obișnuite dar încă
are nevoie de
monitorizare

1

Munca nu este
întotdeauna de calitate

1

Muncește în condiții de
siguranță dar uneori nu
respectă regulile de
protecție

2

Operațiile sunt metodice
și participative

1

Operează doar din
rutină fără un interes
special

2

De obicei muncește
sistematic

1

Încă nu muncește
sistematic

2

Poate și dorește să‐și
evalueze munca și re‐
zultatele

1

Își poate evalua munca
fiind monitorizat

2

Elevul dorește feedback‐
ul

1

Elevul acceptă feed‐
back‐ul

2

Ține cont de orele le
lucru și de regulile la
locul de muncă

1

Uneori nu ține cont de
orele de lucru

2

Comportament deschis,
politicos, cooperant

1

Comportament de
obicei politicos, are
nevoie de monitorizare
pentru a coopera

2
2
2

De cele mai multe ori
înțelege situațiile
întâlnite și muncește
independent
Calitatea muncii este de
obicei bună și de
încredere
Muncește respectând
regulile de protecție și
corect dacă e monitori‐
zat
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După evaluarea individuală, instructorul, elevul și profesorul discută evaluarea.
Sumarul evaluării: 3‐2‐1
Elevul
Instructorul
Profesorul
(nu matematic)
A: Cunoștințe profesionale/tehnice, calitatea
și protecția muncii
B: Planificarea, evaluarea și desfășurarea
activității practice a elevului;
Inovație și creativitate
C: Reguli la locul de muncă, atitudinea și
colaborarea

Sumarul eval‐
uării

Alte comentarii:

Locul și data:
Semnătura

Semnătura

Semnătura

Elevul

Instructorul de la locul de muncă

Profesorul
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5.8 Jurnal de studiu, săptămânal
Școala
Domeniul

Numele elevului
Descrierea postului
Numele instructorului de la
locul de muncă
Perioada plasamentului

De la

La

Unități (săptămâni de studiu)

Ore lucrate
Data

Sarcini de lucru / obligații
De la‐la

h

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

Total ore

Locul și data
Semnătura

Semnătura

Semnătura

Elevul

Instructorul de la locul de practică

Profesorul

IQWBL – Ghidul elevului
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5.9 Raport în urma mobilității

<Numele școlii>

Raport de călătorie

Numele elevului și grupul

Data

Locul

Țara, orașul

Perioada

Durata (de la – la)

Introducere

Text introductiv – de ce ai plecat în străinătate pentru stagiul de practică și de ce ai ales
această țară/oraș

Informații de bază

Informații de bază despre/ descrierea țării și orașului ales

Locul de muncă

Pezentarea locului de muncă/companiei (ramură, formă de activitate, proprietar, angajați,
produse, informații despre clienți, etc)

Plasamentul de lucru

Scopuri, obiective și sarcini pentru plasament

Cultura la locul de muncă

Ce lucruri sunt diferite în acest loc de muncă dacă îl compare cu o firmă din țara ta?

Evaluarea

Ce ai învățat?
Ce beneficii ai avut în urma stagiului de practică?
Care a fost atitudinea ta față de munca și de sarcinile pe care le‐ai îndeplinit?
În ce fel ai putut aplica lucrurile învățate la cursuri/școală?
Sunt cunoștințe sau aptitudini de care ai avut nevoie și pe care nu ți le‐ai însușit?
Ce a fost bine?
Ce ai dori să schimbi sau să îmbunătățești la stagiul de practică?

Cazarea

Descrie condițiile de cazare

Timpul liber

Ce ai făcut în timpul liber?

Lucruri de reținut

Ce ar trebui viitorii elevi participanți la stagii să știe despre oraș și despre plasament?

Rezumat

Ce așteptări ati avut înainte de călătorie? Ți s‐au împlinit așteptările?
Fotografii, link‐uri, alte informații
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5.10 Formular de feedback pentru elevi
P82 – Formular de feed‐back pentru elevi
Din perioada stagiului de practică
Firma

________________________________________________________________

Elevul

________________________________________________________________

Instructorul de la locul de muncă _________________________________________________
Nemulțumit

Satisfăcător

Bine

Excelent

1.

Am primit suficiente insormații despre stagiul de
practică

0

1

2

3

2.

Am fost pregătit suficient pentru stagiul de practică

0

1

2

3

3.

Mi‐a fost făcută o prezentare a regulilor de la locul de
muncă

0

1

2

3

4.

Am fost familiarizat cu sarcinile de la locul de muncă

0

1

2

3

5.

Sarcinile de lucru au fost variate

0

1

2

3

6.

Sarcinile de lucru au fost dificile

0

1

2

3

7.

Atmosfera la locul de muncă a fost formală

0

1

2

3

8.

Am primit sfaturi și orientare suficientă

0

1

2

3

9.

Am primit suficient feedback de la locul de muncă

0

1

2

3

10.

Am simțit că aparțin locului de muncă

0

1

2

3

11.

Obiectivele realizate ăn stagiul de practică

0

1

2

3

12.

Stagiul meu de practică în străinătate a fost

0

1

2

3

Alte comentarii:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Locul și data:

__________________________________________________________

Semnătura:

__________________________________________________________
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