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DESPRE PROIECT

 A vizat integrarea abilităților transferabile ca parte a dezvoltării elevilor cu vârste
cuprinse între 14-19 ani, care fac parte din 8 școli europene, prin dezvoltatea de
instrumente inovatoare și folosirea unei metodologii adecvate care să faciliteze
acest proces.

 Axat pe inovație- parteneriat doar între școli

 Derulat de Liceul „Charles Laugier”, Craiova, Romania-coordonator proiect Derulat de Liceul „Charles Laugier”, Craiova, Romania-coordonator proiect

și
partenerii:

• Institut Europa, L’Hospitalet Del Llobregat, Barcelona  Spania;
• Lycée Clos Maire, Beaune, Franța; 
• Profesionalna Gimnazia Po Ikonomika "Ivan Iliev", Blagoevgrad, Bulgaria; 
• Agrupamento De Escolas Do Fundão, Fundão, Portugalia; 
• Staatliche Fach-Und Berufoberschule Erlangen, Erlangen, Germania;
• Gümüşpala Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Istanbul, Turcia; 
• IISS “Charles Darwin”, Roma, Italia.



PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI

3 REUNIUNI TRANSNAȚIONALE

9 PRODUSE 
INTELECTUALE

3 ACTIVITĂȚI DE 
ÎNVĂȚARE PE INTELECTUALE ÎNVĂȚARE PE 

TERMEN SCURT

1 EVENIMENT MULTIPLICATOR



PRODUSUL 
INTELECTUAL 1



 Modulele integrează cunoștințe și
abilități care aparțin mai multor
discipline de studiu:

Lb. engleză

Discipline de 
studiu

IT

ORGANIZARE MODULARĂ

Consiliere si
orientare

Economie
Argumentare 



MODULELE
MODULUL 1

Ce vor angajatorii

MODULUL 2
Auto-evaluare

MODULUL 3
Planul carierei 

MODULUL 4
Sfaturi pentru carierăSfaturi pentru carieră

MODULUL 5
Team building/Lucru în echipă

MODULUL 6
Comunicare

MODULUL 7
Prezentări eficiente

MODULUL 8
Rezolvarea de probleme și 

luarea deciziilor



CONȚINUTUL MODULELOR



PRODUSELE INTELECTUALE 2, 4, 6



PRODUSUL INTELECTUAL 5



PRODUSELE INTELECTUALE 3, 7, 8, 9



• interviuri cu reprezentanții autoritatilor locale,
• ateliere de lucru-testarea materialelor create,
• dialoguri cu antreprenori,
• vizite de lucru la firme,
• realizarea și susținerea de prezentări,
• activități non-formale de team-building, etc.

ACTIVITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE:



EVENIMENT MULTIPLICATOR

“
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ

“HIGH TRANSFERABLE SKILLS-TEACHING AND LEARNING PERSPECTIVES”

120 participanți:
• 30 participanți din 6 țări europene
• 90 de participanți- 8 județe din Romania



REZULTATE ȘI IMPACTREZULTATE ȘI IMPACT



• de dezvoltare personală - autocunoaștere, comunicare și
de inter-relaționare - team building, rezolvarea de
probleme și luarea deciziilor

• de decodare de informații legate de piața muncii -
anunțuri pentru slujbă, de promovare personală - planul
carierei.

ELEVII
 și-au imbunătățit competențele:

• de realizare si sustinere de prezentari( eleva Pachia
Sara- premiul al II-lea la Concursul National “Made for
Europe”-faza national cu produsul intelectual-platforma
online)

 si-au dezvoltat gândirea critică

 s-au implicat în noi colaborări (eleva Andrei Carla
–proiecte în Cadrul Asociației 3D), etc.



 au conceput și testat curriculum și materiale didactice potrivite
nevoilor propriilor cursanți,

 au adaptat metodele de predare,
 au exersat conceptual de blended-learning,
 au dobandit noi abilități de management și organizare,
 au demonstrat lucru în echipă și comunicare eficientă,

CADRELE DIDACTICE

 au demonstrat lucru în echipă și comunicare eficientă,
 au devenit membri în noi proiecte,
 au inițiat noi parteneriate.



 oferta școlară diversificată
 cursul opțional implementat la Liceul „Charles Laugier”
 materialele create utilizate în cadrul orelor de curs de către parteneri

 prestigiu pe plan local/ national/international
 proiectul- nominalizat exemplu de bună practică de ITPIO Bulgaria,

ORGANIZAȚIA COORDONATOARE/
ORGANIZAȚIILE PARTENERE

 proiectul- nominalizat exemplu de bună practică de ITPIO Bulgaria,
ANPCDEFP Romania și la nivel european în cadrul „Conferinței de
prezentare a exemplelor de bună practică din proiectele Erasmus+.
Diseminare și Impact în domeniul școlar”-organizată de Agenția
Națională din Germania în mai 2017

 echipe de lucru formate-diferite oportunități de finanațare
 noi colaborari și noi proiecte inițiate
 colaborator Proiect Erasmus+, derulat de Universitatea din Craiova
 partener -2 proiecte Erasmus+, axa KA2, în derulare
 coordonator-1 proiect Erasmus+, axa KA1, în derulare



 conștientizarea importanței dezvoltării abilităților transferabile
 transfer de know-how între instituții, colaborări multiple
 acces gratuit la materialele create-baze de date europene
 surse de informare disponibile-pagina web a proiectului

COMUNITATEA



http://hardsoftskilling.charleslaugier.ro/



VĂ MULȚUMESC!


