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OBIECTIVE:
• perfec�ionarea competen�elor profesorilor formatori �i 

metodi�ti de a adapta con�inuturile �i strategiile didactice ale 
activit��ilor curriculare �i extracurriculare la cerin�ele practice 
ale pie�ei europene a muncii 

• dezvoltarea competen�elor profesorilor formatori �i metodi�ti 
în elaborarea unor activit��i de formare a cadrelor didactice 
care s� stimuleze folosirea aspectelor practice ale activit��ilor 
curriculare �i extracurriculare în înv���mântul preuniversitar 

• dezvoltarea capacit��ii de a stabili parteneriate cu organiza�ii 
publice �i private în domeniul educa�iei voca�ionale�

• dezvoltarea abilit��ilor de comunicare în limbi str�ine



Stagiul de formare a început cu prezentarea participan�ilor, a 
Colegiului Na�ional „Emil Racovi��” Ia�i �i a organiza�iei de 
primire ONECO (1-14 februarie 2010). 



Participan�i: Georgeta-Lidia Bosâncianu, Nicu Miron, Mihaela 
Lesenciuc, Genoveva-Elena Paiu, Victoria-Anne Sechelea

Programul a mai cuprins vizitarea a dou� �coli: Colegiul 
Salesianos de la Santisima Trinidad �i Insitituto de 
Education Secundaria Pino Montano. În înv���mântul iberic 
accentul este pus pe latura practic�, �i  se acord� o aten�ie 
sporit� elevilor cu nevoi speciale, în scopul integr�rii pe pia�a 
muncii. Exist� o preocupare deosebit� pentru orientarea 
profesional� înc� din clasele elementare, existând în fiecare 
unitate o catedr� de consiliere �i orientare format� din 4-5 
consilieri, 4-5 psihologi �i 3-4 pedagogi, plus profesori de 
sprijin, acolo unde este nevoie.













Centro de profesorado de Sevilla - Formacion
Profesional Especifica, echivalentul C.C.D. 
din România �i Consejeria de Educacion, 

Delegacion Provincial de Sevilla
(Inspectoratul �colar).





O prioritate a înv���mântului iberic este plurilingvismul; cele 
cinci �inte urm�rite sunt:
- crearea de �coli bilingve
- �coli de limbi str�ine
- plurilingvism al profesorilor (to�i profesorii particip� la cursuri 
gratuite de limbi str�ine!)
- plurilingvinsm�����	
����ii
- plurilingvism �i interculturalitate (pentru integrarea 
imigran�ilor)



Centro de profesorado ofer� cursuri de perfec�ionare gratuite. 
Cursurile sunt stabilite la solicitarea Inspectoratului �colar, sau a 
�colilor, în func�ie de solicit�ri �i necesit��i. Cursurile pot fi 
organizate �i în �coli sau online.





Ministerul Educa�iei - Instituto Andaluz de 
Cualificaciones Profesionales

Centro Andaluz de Documentacion e 
informacion Juvenil

Centro de Referencia Andalusia Orienta –
Centrul de Orientare din Andaluzia

El Servicio Andalus del Empleo - Oficul
Andaluz al For�elor de Munc�

FAFFE (Fundacion Andaluza  Fondo
Formacion y Empleo)





Serviciile oferite de aceste centre sunt de formare �i de îmbun�t��ire�
a calific�rii  profesionale, atât a persoanelor care au un loc de 
munc�, cât �i a �omerilor. Tinerii afla�i în c�utarea unui loc de 
munc� sunt ajuta�i  în scopul eviden�ierii aptitudinilor, întocmirii 
unui CV, prezent�rii la un interviu, c�ut�rii �i orient�rii pe pia�a 
muncii.







În fiecare zi am vizitat o institu�ie, am discutat cu 
speciali�ti în cadrul unor mese rotunde �i am avut 
ateliere de lucru. Am împ�rt��it din experien�a noastr� 
�i am înv��at din experien�a lor. Ceea ce am înv��at sau 
am verificat ca experien�� pozitiv� se va concretiza 
într-un  Ghid –���������	
�������
����.
Am avut �i activitate cultural� : am vizitat locuri 
deosebit de frumoase.



Plaza de Espagna



Giralda



Granada - Alhambra



Granada - Catedrala



Fructe de palmier



Gibraltar



La Nea Pandele in Sevilla



Sevilla - Catedrala



Paella



Sevilla - Arena de corrida



Nicu Miron
si stramosul
lui matador



Dezvoltarea competentelor lingvistice



Obiective atinse :

MISIUNE INDEPLINITA


