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Acest proiect este finanțat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.  Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și 
Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit. 



Titlul proiectului: ACTIVATE CRITICAL THINKING-FROM MEDIA LITERACY TO DIGITAL LITERACY AGAINST DISCRIMINATION

Număr de referință: 2019-1-RO01-KA229-063699_1( ACT)

Tipul proiectului: Proiect Erasmus+, KA 2 – Parteneriate strategice in domeniile educației, formarii și tineretului/de schimb 
interșcolar aprobat la runda de selecție martie 2019.

Beneficiari: LICEUL „CHARLES LAUGIER” CRAIOVA, ROMÂNIA coordonatorul proiectului și partenerii: TSAR SIMEON VELIKI 
SECONDARY SCHOOL(Bulgaria), DE LA SALLE COLLEGE SIXTH FORM( Malta) și ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA COM P/E 
DACALHETA( Madeira, Portugalia).

Durata: 2019-2022

Grant total aprobat:  103852 Euro dintre care 27380 euro revin Liceului „Charles Laugier” pentru implementare.



Scopul proiectului: dezvoltarea competențelor în materie de literatură media/ media digitală ale elevilor de liceu cu vârste 
cuprinse între 14 și 19 ani, prin intermediul unei abordări cross-curriculare bazate pe dezvoltarea gândirii critice în 4 licee din 
Europa, pe o perioada de 2 ani( 2019-2021).

Obiectivele proiectului:
1. oferirea de oportunități cros-curriculare de schimb de bune practici pentru cadrele didactice interesate să includă gândirea 
critică în procesul de predare, materializate sub forma unui ghid didactic;
2. pregătirea a 4 echipe de elevi care să aprofundeze tema influenței media  și în special a social media asupra vieții, prin
compararea asemănărilor și diferențelor din diferite țări,  pe baza  gândirii critice;
3. dezvoltarea competențelor civice ale elevilor prin aplicarea proceselor gândirii care sa le permită să distingă mesajele 
autentice de cele false, discriminatorii și manipulatoare;
4. dezvoltarea de competențe digitale în vederea distribuirii de conținut media prin intermediul artei digitale transpuse sub
forma unei reviste pentru elevi și a unui set de fișe  pentru profesori.



Principalele activități:
-două activități de formare a cadrelor didactice( în Romania și Bulgaria);
-două schimburi de elevi pe termen scurt (în Portugalia și Malta).
-activități desfășurate pe plan local: ateliere de lucru pentru cadre didactice și elevi, prezentări, vizite de studiu la biblioteci, 
activități de diseminare, etc.

Rezultate așteptate: Elevii vor înțelege în ce măsură media și procesul de digitalizare le influențează viața,  își vor dezvolta 
gândirea critică și competențele civice și interculturale, vor dobândi noi cunoștințe și abilități de a crea conținut media.

Produsele proiectului: pagina web a proiectului, pagina e-Twinning a proiectului,  ghid pentru cadrele didactice, set de fise de 
lucru, revistă de benzi desenate pentru elevi pe tema discriminării în contexte mass-media, prezentări, postere, etc.

http://www.delasallemalta.org/sixthform/act-erasmus-project/

https://twinspace.etwinning.net/93831/home

http://www.delasallemalta.org/sixthform/act-erasmus-project/
https://twinspace.etwinning.net/93831/home


LTT-C1(ACTIVITATE DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE)

26-28 noiembrie 2019

Liceul “Charles Laugier” a găzduit în luna noiembrie a anului 2019 activitatea de formare a cadrelor didactice din 
Romania, Bulgaria, Malta și Portugalia.
Timp de 3 zile, cadrele didactice s-au familiarizat  cu diverse  metode de dezvoltare a gândirii critice pentru elevii 
de liceu, au luat parte la aplicații practice folosind materiale preluate din mass-media(în vederea conștientizării, 
prevenirii și combaterii discriminării) și au dezbătut modalități de implementare a acestora în cadrul orelor de curs.
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