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PLAN INITIATIVĂ DE PROIECT 
 

 

Echipa de lucru:  

Roxana Nicola (prof.), Athes Adriana (prof.), Bunduc Mihaela (prof.), Amarie Adina (prof.), 

Oana Curteza (prof.), Ivan Manuela (prof.), Axinte Corina (prof.), Andrei Sorin-Toma 

(asistent proiect) 

 

Scopul proiectului:  

Sprijinirea comunicarii profesionale in domenii de cariera pentru profesionistii generatiei de 

maine 

 

Obiectivele proiectului:  
Devzoltarea competentelor lingvistice in limbi de circulatie internationala pentru diferite 

domenii profesionale 

 

Grupul tinta:  

Elevii din anii terminali de liceu 

Cadre didactice – limbi straine 

 

Activitati principale:  

- Analiza tendintelor actuale pe piata muncii la nivel EU si a evolutiei acesteia pe 

urmatorii 20 de ani 

- Realizarea de chestionare, aplicabile pentru elevi, profesori si profesionisti in domeniu 

- Identificarea domeniilor profesionale de interes major in randul elevilor 

- Dezvoltarea de curricule si resurse educationale pentru dezvoltarea competentelor 

lingvistice profesionale 

- Activitati de pilotare a resurselor cu elevii din anii terminali 

- Evaluarea impactului si a eficientei resurselor lingvistice pentru domeniile 

profesionale 

 

Rezultate:  

- Studiu privind nevoile de dezvoltare a competen;elor lingvistice pentru domeniile 

profesionale 

- Compatibilitate domenii profesionale cu programe de formare lingvistica 

- Portal cursuri limbi straine (Engleza, Germana, Franceza, Romana) pentru domenii 

profesionale 

- Resurse educationale/Curricula/Unitati de predare-invatare pe diferite domenii (IT, 

tehnologic, business, medicina, meserii de baza)  

- Exercitii interactive (cursuri integrate – fata in fata si online) pentru componentele: 



 

 

comunicare, vocabular, gramatica, functii, etc.  

- Evaluare dupa fiecare unitate + evaluare finala;  

- Posibilitatea unor activitati interactive (Skype) ; crearea de catre elevi a unui profil 

professional ( gen LinK in)   

 

 

Mentionati etape/ instrumente/metode folosite in dezvoltarea initiativelor 

dumneavoastra privind: 

 

Inovatia:  

- Nu exista o astfel de platform de invatare pentru elevii de liceu 

- Corelarea dezvoltarii lingvistice formale, in scoala, cu cerintele/nevoile pietii muncii 

 

Diseminarea /Exploatarea:  

- Introducerea cursului in curricula oficiala 

- Extinderea cursului in program national 

- Cursurile poat fi utilizate si de alte categorii (in afara elevilor) 

 

Calitatea:   

- Gandirea in perspectivba;  

- Analiza reala a situatiei pietii muncii;  

- Vocabular relevant pentru grupurile tinta- calitatea continuturilor;  

- Autoevaluare eficienta;  

- Aplicabilitate 

 

 

 


