ANUNȚ LANSARE PROIECT NR 2019-1-RO01-KA102-061878

🇪🇺 Competențe pentru viitor prin Erasmus +
Liceul Tehnologic ”Ion Barbu” Giurgiu, implementează în perioada 1 noiembrie 2019- 31 martie 2021, proiectul de
mobilitate Erasmus + în domeniul formării profesionale VET ”Competențe pentru viitor prin Erasmus +”, nr. proiect
2019-1-RO01-KA102-061878, finanțat din bugetul Uniunii Europene.
Obiectivele vizate de proiect sunt:
•

•

•

•

Dobândirea de competențe specifice domeniului de formare într-un context internațional de către 70 elevii
de la LTIB, din învățământul liceal tehnologic și profesional, recunoscute în țară, în vederea optimizării
șanselor de inserție profesională
Acumularea de cunoștințe lingvistice de specialitate, termeni specifici domeniilor profesionale, competențe
interculturale într-un alt cadru decât cel școlar în contextul practicării meseriei pentru care sunt în curs de
calificare, competențele sociale și abilitățile personale în vederea pregătirii pentru viață
Îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor unui număr de 4 cadre didactice din cadrul LTIB care predau
module de specialitate prin schimb de experiență și bune practici la nivel european în vederea construirii
unei oferte educaționale moderne și diversificate,centrată atât pe nevoile de dezvoltare ale elevilor, care să
corespundă standardelor naționale și europene de calitate în educație
Dezvoltarea cooperării cu instituții de învățământ și companii din altă țara pentru a putea fi conectați la
cerințele reale de pe piață muncii și a facilita mobilitatea transnațională în scop educațional a elevilor
liceului.

Parteneri în proiect sunt restaurantele Sabor Mineiro, supermarketul Pingo Doce, agenția de turism Fly and love din
Lisabona, Portugalia, restaurantul hotelului Granary La Suite și restaurantul Verona din Wroclaw, Polonia, precum și
Casa da Educacao și Futurum care vor asigura suportul logistic și organizarea pregătirii. Pentru mobilitatea staffului și
ECVET, partener ne va fi Agrupamento de Escolas de Alcochete.
Grupul țintă este format din 70 de elevi de la domeniile Turism, Alimentație publică, Economic și Comerț, liceu și
școală profesională, precum și 4 cadre didactice de la aria curriculară Tehnologii (1cadru didactic de la fiecare
domeniu de calificare).
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