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* Liceul Tehnologic de Turism Călimănești, Mobilitatea personalului în Liceul
de Turism (2016-RO01-KA101-0233461)
-prof. Olariu Mirela- responsabil diseminare
-prof. Ungureanu Silvia
-Florența experimentală (Italia, Florența)
-Predarea-învățarea pentru viitor, prin tablete și Ipads (Austria, Graz)
* Școala Gimnazială Anton Pann, Rm. Vâlcea, Proiectul PRET-A –PET (Protect,
Respect, Treat Animals)
- prof. Otilia Stoica, responsabil diseminare
* Liceul Tehnologic I.C. Brătianu, Drăgășani
-Procedee tehnologice de obținere a produselor bio în ferme ecologice (2015-1-RO01KA102- 01473)
- Pregătește-te de viitor! Stagii de pregătire practică în industria cărnii (2015-1-RO01KA102- 014868)
* Colegiul Economic, Rm. Vâlcea
- prof. Păușescu Ioana Consuela
- I have a dream (2016-1-TR01-KA219-034492_3)
- Pregătește-te de viitor! Stagii de pracică în industria cărnii (2015-1-RO01KA102-014868)
- Pedal (2014-1-TR01-KA201-011739_2)
- Practica de calitate. Servicii hoteliere de cinci stele (2014-1-RO01-KA102000850)
- Dobândirea de competențe inovative pentru utilizarea practică a efectelor de
comerț (2015-1-RO01-KA102-014641)
* Școala Gimnazială Stoilești, Stay in school (KA2, 2015-2017)
-prof. Dobrinoiu Elena
* Colegiul Energetic, Rm. Vâlcea
-Platformă de învățare: posibilități de îmbunătățire a competențelor antreprenoriale
în rândul tinerilor ( 2015-1-LV01-KA219-013417_3), coord. prof. Țenea Codruța Elena
- Prezent pentru viitor: protejarea unui spațiu natural în regiunile noastre turistice
(2016-1FR01-KA219-024036_3), coord. prof. Ana Maria Udrescu
- Undeva departe: copiii refugiați (2016-1-TR01-KA219-033904), coord. prof.
Țenea Codruța Elena
- STARS-Formare specifică urmărind energiile regenerabile și dezvoltarea
durabilă (2016-1-FR01-KA102-022859), coord. prof. Țenea Codruța Elena
* Liceul Tehnologic Henri Coandă, Rm. Vâlcea
-prof. Titoiu Elena
-Nonformal în informal (2015-1-RO01-KA101- 014818)
-Metode inovative practice pentru repararea și diagnosticarea motoarelor cu
ardere internă (2015-1-RO01-KA 102-0146).

Liceul Tehnologic de Turism din Călimănești are
experienţă

în elaborarea şi implementarea
proiectelor şi parteneriate lor
educaţionale:
Mobilitatea
personalului în
Liceul
de
Turism,

Programul Erasmus +
pentru
formare
profesională (VET), prin care sa urmărit
sprijinire a
participanţilor
români
să
dobândească experienţe
de muncă într-un mediu de
lucru european conectat
la domeniul lor de studiu
(turism,
industrie
hotelieră), în scopul facilită r ii
integrării profesionale pe
piaţa muncii; programul Phare
VET EU RO 9405 de
reformă a învăţământului
profesional şi tehnic,
școală-pilot pentru domeniul de pregătire
Turism
şi
alimentaţie
publică,
încheierea
unor parteneriate școlare pentru elaborarea
curriculumului național, formare de formatori și
personal
didactic
(seminarii, cursuri, schimburi de experiență
în România și în străinătate (Italia,
Danemarca); Phare EU RO 9602 – TTQM –
Educaţia pentru calitate-asistenţă tehnicăABU Consulting Berlin;
Programul
Leonardo – „To Client”; parteneriate cu
agenții de turism din ţară și instituţii de
formare profesională din țară și din
străinătate, ș.a
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