Mobilități Erasmus+ în Roma, Italia
Mobilitățile proiectului Erasmus + “Tehnicieni hotelieri de succes”, nr. 2018-1-RO01KA102-048120, a debutat cu Fluxul I de stagii de pregătire profesională, care a fost organizat în
perioada 15.04.2019 – 03.05.2019, pentru 16 elevi cu 2 profesori însoțitori, la partenerul Istituto
Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi” Roma din Italia.

Elevii formabili pentru calificarea profesională ”Tehnician în hotelărie”, prin modulul de
practică comasată “Stagiu de pregătire practică privind cazarea turiștilor”, în decursul celor trei
săptămâni de stagiu, 6 ore pe zi lucrătoare, au derulat activitățile practice privind primirea
cererilor de rezervare a spațiilor de cazare, aplicarea modalităților de garantare a rezervărilor,
clasarea și modificarea rezervărilor, la hotelurile Hotel Citta 2000, Hotel Domidea, Hotel Roma
Z3, Hotel Globus, Hotel Idea Roma Nomentana, Hotel Dharma, Hotel Oxford și Idea Travel
Rona Incoming.

Partenerul Istituto Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi” Roma din Italia a organizat
stagiile de practică, a intermediat transferul aeroport, a organizat cazarea și masa elevilor. De
asemenea, a organizat activități comune cu elevii celor două școli implicate, a sprijinit elaborarea

documentelor de mobilitate, a intermediat transportul local, a monitorizat activitățile derulate la
Roma, a pregătit și a organizat activități culturale prin persoanele desemnate, tutorele de stagiu
Giovanni Valerio D’Elia, mentorii Carla Pannoni și Immacolata Mussolino.

Activitățile din perioada de stagiu au fost monitorizate de către monitorul desemnat de
echipa de gestiune proiect, domnul Selyem Zoltán-Előd, obiectivul monitorizării fiind observarea
derulării în condiții optime a practicii comasate.

În timpul liber și în zilele de sărbătoare, elevii au vizitat monumente și obiective turistice
din Roma, au efectuat drumeții la Lido și Tivoli, au avut parte de excursie la Napoli, Pompei și la
craterul
vulcanic
Vezuviu.
Redăm
mai jos o mica parte
din
feed-back-ul
primit de la elevi:
“Pregătirea
mea
profesională
la
hotelurile din Roma
a lăsat o amprentă intensă, pozitivă în pregătirea mea profesională iar perioada petrecută în acest
stagiu rămâne o amintire de neuitat.” Participarea la aceste mobilități a avut un impact pozitiv
asupra participanților și a răspuns la nevoile lor de formare organizatorilor.
VIVAT ERASMUS+”!

