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SUNTEM:  

 Preg tirii pentru integrarea la locul 
de munc  

 Dezvolt rii de noi competenţe 
profesionale la acelaşi nivel cu ale 
tinerilor din întreaga Uniune 
European . 

 Adapt rii la exigenţele unui sistem 
de înv mânt foarte diferit 

 Descoperirii de noi motivaţii i 
oportunit i pentru a continua 
formarea în ciclul superior al 
liceului 

 Cunoa terii cerinţelor unui loc de 
munc  real 

 Comunic rii în limba englez  i 
comunic rii profesionale cu clien ii 

 Autocunoa terii 

AVEM AVANTAJUL   

Participanți (2014-2016) 

 

-56 elevi care se pregătesc pentru 
specializarea Coafor –stilist,  

-14 elevi care se pregătesc pentru 
specializarea Tehnician în achiziţii şi 
contractări 
-10 elevi care se pregătesc pentru 
specializarea Tehnician designer 

vestimentar,  

din clasele a X-a liceu tehnologic, 

ruta directă 

 

COLEG CAMBRIA, WREXHAM 
MEP EUROPROJECTS, GRANADA 
 



Avem mai pu ine nel muriri la întreb rile pe care fiecare din noi i le pune: 



Am exersat competen e/abilit i cerute de angajatori 



Am dovedit competen e i abilit i : 

Intelectuale  

 

Motivaționale  

 

Emoționale   

 

Sociale 



I ANUME: 



 

PENTRU C  RESURSA SUNTEM NOI ! 



Impreun  cu profesorii no tri am hot rât s  schimb m ceva, adic    

Europenizarea 
curriculelor şi a 

calit ii 
preg tirii 

profesionale 

ÎNV AREA 
colaborativ , 
interactivă, 

digital  
situaţională, 
experien ial , 

problematizarea,  
înv area prin 

ac iune 

Motivarea atât 
pentru formarea 

iniţial  cât şi pentru 
formarea  
continu  

Regândirea 
elementelor 
curriculare 

 



DE CE? 

PENTRU C  E VORBA DE VIITORUL NOSTRU 



Ce am f cut? 

• Blogul proiectului 
https://neumancambria2017.wordpress.com/ 

•   

• Un proiect interdisciplinar (textile, estetic , fizic , chimie, 
englez  ”SHOW TIME” 

• Am conceput planificarea proiectului în aplica ia folosit  la 
Coleg Cambria  LEARNING DESIGNER 

• http://learningdesigner.org/viewer.php?uri=/shared/fid/d83021e274ab3f451baa

b70c698b87ac869b3c6650f4394f79a1c17b4311d0cb 

 

• Am creat un portofoliu in http:// linoit.com cu: sursele de inspira ie, filme, tutoriale, 
teste, dic ionar român englez  http://linoit.com/users/doinel/canvases/1920 
 

 

• Toate vor putea fi accesate de pe site-ul colii  
www.liceul-neuman.ro 

 

https://neumancambria2017.wordpress.com/
http://learningdesigner.org/viewer.php?uri=/shared/fid/d83021e274ab3f451baab70c698b87ac869b3c6650f4394f79a1c17b4311d0cb
http://learningdesigner.org/viewer.php?uri=/shared/fid/d83021e274ab3f451baab70c698b87ac869b3c6650f4394f79a1c17b4311d0cb
http://linoit.com/users/doinel/canvases/1920
http://www.liceul-neuman.ro/
http://www.liceul-neuman.ro/
http://www.liceul-neuman.ro/


A adar:  
 Pentru evaluarea la CDL : LUCRĂRI DE ESTETICĂ ÎN STUDIOUL 
DE COAFURĂ - FRIZERIE, din clasa a X-a, domeniul preg tirii de baza 
Estetica i igiena corpului omenesc, calificarea  Coafor stilist i  PROCESE 

TEHNOLOGICE PENTRU PRODUSE DE ÎMBRĂCĂMINTE DE 
COMPLEXITATE MEDIE, elevii i profesorii de tehnologie, fizic , chimie, 
englez , TIC vor lucra dup  modelul descris în proiect stabilind o tem  a 
proiectului (e.g. Anii 20, Cr iasa Z pezii, Flamenco). 
 Elevii participan i în mobilitate vor fi tutorii colegilor i vor transmite 
peer to peer cuno tin ele i abilit ile lor. 
 
Evaluarea elevilor const  în: 
• Nota teorie (teste sumative online);  
• Not  abilit i practice;  
• Not  crea ie prezentat  la show-ul final în cadrul unui eveniment organizat 
de coal  (e.g. Ziua Por ilor Deschise, Ziua colii, Simpozion Expectative 
etc.) 
 



A A CUM AM F CUT ÎN ANGLIA 

LABOUR MARKET “

—

LABOUR MARKET “

—



  

  

  

Permite dezvoltarea competenţelor cheie: lingvistice, 
științifice, tehnologice, de învățare, interpersonale, 
interculturale, antreprenoriale 

Sprijină și elevii cu cerinţe educaţionale speciale 
incluși în clasele noastre să colaboreze și să 
performeze  

Poate fi integrat în curiculum şi utilizat în 
activităţile curriculare şi extracurriculare ale 
şcolii 

Folosește instrumentele web 2.0 care sunt 
atractive și facil de utilizat 

Este o idee care poate fi preluată pentru 
orice proiecte 

Este original, util și interesant 

Ajută atât elevii cât și profesorii să învețe 
ceva nou împreună 

PROIECTUL NOSTRU 



În elegem scopul proiectului ca bun  practic  aplicat  

Preg tim viitori angajaţi dinamici, bine instruiţi şi motivaţi 

Înl tur m barierele geografice i institu ionale prin deschiderea spre  
educa ie, formare i înv are 

CARTA VET 2016-2021 ne recunoaște calitatea proiectelor VET 
implementate 



MATERIALE REALIZATE DE: 

Blog  
Ioanăș Vlad XB, Nemeth Daniel XB, Enachiuc Roxana XC 

 
Linoit  
Bartok Katerina XC, Oprescu Ionela XA, Oprescu Maria XA, Costaniuc 

Alexandra XD, Trifoi Anamaria XC, Vasica Alicea XC 

 
 
 

Coordonatori: 

Prof. dr. Adina Avacovici 

Prof. Doina Brișan  

Prof. Cristina Roșu 

 
 
 
 


