
 

 

 

  Activității de bună practică 

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA adoptat de comunitatea de bussiness din Craiova prin 

Proiectul ”ADOPTĂ UN LICEU” 

PRIORITĂŢI: 

x Promovarea învățării la locul de muncă în parteneriat cu companiile 

x Stimularea inovării și antreprenoriatului 

x Dezvoltarea mecanismelor de asigurare a calității în învățământul profesional și 
tehnic 

x Îmbunătățirea  accesului  la educație și formare profesională 

x Orientare și consiliere în carieră 

x Formarea și consolidarea competențelor cheie (cel 8 domenii de competențe 
cheie conform LEN nr.1/2011) și a altor competențe ca de ex.: dezvoltare durabilă, 
protecția mediului, etc. 

x Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din ÎPT 

 

1. Denumirea și adresa unității școlare de ÎPT, website 

Liceul Tehnologic Auto Craiova - Bulevardul Decebal, nr.105, 

http://www.liceulautocraiova.ro; facebook: Liceul Tehnologic Auto Craiova-pagina de 

promovare 

2. Ținte și obiective specifice  

Proiectul ”ADOPTĂ UN LICEU”a apărut ca o necesitate a pregătirii personale și 

profesionale a elevilor-viitorii angajați ai fabricilor producătoare din Oltenia oferindu-se 

soluții integrate, concentrate cu scopul de a genera o schimbare durabilă prin coagularea 

comunității din jurul școlii. 
http://www.gds.ro/Actualitate/2014-01-24/Liceul+Tehnologic+Auto+Craiova%2C+%E2%80%9Eadoptat%E2%80%9C+intr-

un+proiect+national/ 

 
 

• Creșterea rezultatelor școlare formale (mediile elevilor implicați în program, rata 

promovabilității la Bacalaureat). 

• Diminuarea ratei de absenteism  

• Diminuarea cazurilor de violență 

•  Creșterea integrării pe piața muncii și a integrării sociale  

http://www.liceulautocraiova.ro/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gds.ro%2FActualitate%2F2014-01-24%2FLiceul%2BTehnologic%2BAuto%2BCraiova%252C%2B%25E2%2580%259Eadoptat%25E2%2580%259C%2Bintr-un%2Bproiect%2Bnational%2F&h=ATODESo97RzRMYAoDlKPjrjfGxw2KH1hhsgqP6Z6yuH0EbOc0sF5brTVpihTeY2DP2c74AvYVcR3CWFWFKQu6xJFT0lNrH7jiTCr3X-0R5eSo-RKXWV19lELQ9U39s2KKP8GV_gfjiRw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gds.ro%2FActualitate%2F2014-01-24%2FLiceul%2BTehnologic%2BAuto%2BCraiova%252C%2B%25E2%2580%259Eadoptat%25E2%2580%259C%2Bintr-un%2Bproiect%2Bnational%2F&h=ATODESo97RzRMYAoDlKPjrjfGxw2KH1hhsgqP6Z6yuH0EbOc0sF5brTVpihTeY2DP2c74AvYVcR3CWFWFKQu6xJFT0lNrH7jiTCr3X-0R5eSo-RKXWV19lELQ9U39s2KKP8GV_gfjiRw


 

 

 

Prin: 

• Adaptarea programelor școlare  la  cerințele actuale ale pieței forței de muncă;    

• Imbunătățirea colaborării  profesor – elev – părinte ; 

• Alinierea procesului educațional curent cu modul modern de a face școală; 

• Orientarea învățământ profesional către practica la operatorii economici.  

 

3. Context și definirea necesității unei astfel de practici 

Proiectul  a apărut ca o necestate de a răspunde la probleme care afectează 
generația tânără, precum: fractura existentă între școală și piața muncii; lipsa de motivație și  
încredere în sine scăzută; necesitatea de a îmbunătăți procesul educațional și accesul la 
educație; necesitatea de a îmbunătăți colaborarea profesor-elev-părinte; necesitatea de a 
îmbunătăți  colaborarea școală-mediu de afaceri. 

Actorii din proiect - Liceu, Companii, ONG-uri, Autoritati locale - au avut posibilitatea 
de a lucra împreună, în echipă pentru a avea un proces de învățare centrat pe elev și 
conectat la economie.  

Din octombrie 2013, Liceul Tehnologic Auto este beneficiarul  proiectului ”ADOPTĂ 
UN LICEU”,  proiect  ce isi propune, de la început, pe o perioadă de 3 ani, interventia 
integrata a 2 ONG-uri cu expertiză în educatie - ”Școala de Valori și Asociația ROI”-, a 
Companiilor și Autorităților locale care au posibilitatea să-și unească forțele și să vină în 
sprijinul liceului pentru a pregăti tineri meseriași care să fie motivați, să dorească să rămână 
în țară și să lucreze în fabricile noastre în specializări precum: operator la mașini cu comandă 
numerică, sudor, lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, sculer-matrițer, mecanic 
auto, tinichigiu-vopsitor auto, electrician exploatare joasă tensiune. 

Prin implentarea proiectului apărea, astfel, oportunitatea creșterii șanselor și 
oportunităților de angajare, antreprenoriat  si/sau de continuare a studiilor pentru tineri.  

4. Descriere 

In octombrie 2013 s-a coagulat o parte a comunității de business și s-a constituit un 

board local iar în ianuarie 2014 s-a constituit  echipa nucleu de lucru - liceu și comunitate. 

 
 

In perioada imediat următoare a fost lansat, la liceu, programul “Educatie prin Coaching“.  

Echipa nucleu - alcătuită din elevi, profesori și reprezentanți ai mediului de afaceri, sprijinită de 

coachs ROI, și-au propus anumite obiective și pe baza unor  planuri de acțiune s-au realizat o 

serie de proiecte, precum: 



 

• Incubatorul de afaceri  prin care un grup de 30 elevi au participat la diverse acțiuni 

de inițiere și dezvoltare a unei afaceri  ”Inființarea unui Service Auto”. 

 Creșterea interesului tinerilor pentru profesia aleasă, dezvoltarea abilităților 

profesionale cu ajutorul partenerilor din mediul de afaceri, precum şi dezvoltarea abilităților 

antreprenoriale au fost obiectivele urmărite prin derularea acestui miniproiect. 

 Au avut loc intâlniri cu antreprenori care, prin împărtășirea propriei experiențe, au 

dat un exemplu de reușită.  Resposabilitatea,  perseverența, vigilența, inovația și , nu în 

ultimul rând, lucrul în echipă sunt elemente ce trebuie însușite ca viitor antreprenor. Prin 

vizitele la atelierele de lucru, din  discuțiile cu personalul muncitor dar și cu personalul de 

conducere, elevii au avut posibilitatea să cunoască, pe viu, problemele cu care care se pot 

confrunta  și modul cum pot fi rezolvate. Proiectul  s-a finalizat cu un concurs cu premii prin 

care au fost testate cunoștințele antreprenoriale dobândite pe perioada desfășurării 

proiectului.  

 
 

• Amenajarea unor săli de clasă: Începând cu anul 2014, a fost inițiat procesul de 

recondiționare a unor săli de clasă cu sprijinul companiilor partenere. Pe tot parcursul 

derulării acestor acțiuni, atât elevii cât și profesorii s-au implicat activ în design-ul claselor 

prin pictarea personalizată a pereților și amenajarea mobilierului. 

Inaugurarea sălilor de clasă a avut loc în prezența elevilor, părinților, reprezentanților 

companiilor partenere dar și a celor din presa locală.  

http://www.gds.ro/Local/2015-02-26/craiova-o-noua-sala-de-clasa-la-liceul-auto,-prin-proiectul-adopta-un-liceu/;  

 

 

 

Sala de geografie: https://www.teleucraiova.net/2016/11/22/laboratoare-modernizate/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gds.ro%2FLocal%2F2015-02-26%2Fcraiova-o-noua-sala-de-clasa-la-liceul-auto%2C-prin-proiectul-adopta-un-liceu%2F&h=ATODESo97RzRMYAoDlKPjrjfGxw2KH1hhsgqP6Z6yuH0EbOc0sF5brTVpihTeY2DP2c74AvYVcR3CWFWFKQu6xJFT0lNrH7jiTCr3X-0R5eSo-RKXWV19lELQ9U39s2KKP8GV_gfjiRw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.teleucraiova.net%2F2016%2F11%2F22%2Flaboratoare-modernizate%2F&h=ATOXGc4w1nOax09oHdIuWsO1N-kTmSSqFl0gPHs7hItxJI-v8d2RMAo2Y4S7camqjbBkeMMqe2xfUehytMWo9C5rWCy8EAgaGqwUr50GciBRT77O0JdYJA8krlqRMIN_mZ4LyPzGql2a


 

 

 

 
 

Sala de limbi moderne: 

 
 

Sala Cummins: 



 

 
 

 

 Mediu și timp liber:  
 Acțiuni de voluntariat – Mediu: Reamenajarea parcului școlii, ecologizare în grădina botanică 
a Craiovei, plantare de puieți pe nisipurile Olteniei în pericol de deșertificare, ș.a 

 
Ideea de amenajare a parcului a pornit ca o necesitate exprimată de elevii liceului pentru ca 

ei, împreună cu întregul personal al școlii, să beneficieze de o priveliște plăcută, un anumit 
microclimat, cu scop recreativ. S-a ecologizat întreaga suprafaţă a parcului, de circa 3100 mp, ce 
înconjoară liceul, au fost montate bănci, coșuri de gunoi, aviziere. La acţiune au participat circa 100 
de persoane aparținând companiilor partenere, dar şi elevi şi profesori ai liceului. Scopul activităţii nu 
a fost doar acela de a beneficia de facilităţile parcului, ci şi pentru dezvoltarea spiritului de 
voluntariat al elevilor şi al profesorilor. 

Incepând cu anul 2014 elevii și profesorii Liceului Tehnologic Auto Craiova s-au alăturat 
proiectelor nationale “ShoeBox”și ”Nikolaus Konvoi” proiecte coordonate, la nivel local, de catre 
partenerii noștrii Cummins și partenerii lor din Germania. De-a lungul celor trei ediții ale proiectelor,  
elevii și profesorii liceului au contribuit atât prin colectarea de cadouri, cât și prin participarea activă 
în distribuirea acestora copiilor nevoiași. 

 
 



 

 
 
 Green Corner- Coltul Verde Automotive High School - Liceul Tehnologic Auto Craiova 

Apărut la inițiativa și finanțarea partenerilor noștri Cummins, proiectul a dorit și dorește să 
implementeze și să creeze condițiile necesare pentru a colecta selectiv deșeurile rezultate de la Liceul 
Tehnologic Auto, prin training și informarea elevilor despre ceea ce înseamnă o investitie sigură 
pentru viitorul mediului. 

Pe lângă faptul că s-au instalat produsele necesare reciclării (coșuri pe diverse tipuri de 
deșeuri, mesaje motivaționale etc.), proiectul, prin ora de educație pe mediu,  a informat, a 
conștientizat și a creat abilități necesare elevilor pentru colectare selectivă, legislație, 
reciclare/valorificare deșeuri precum și protecția mediului. 

Proiectul a apărut ca o necesitate deoarece, la nivel de Craiova, în anul 2015, din totalul de 
78359,74 deșeuri colectate doar 217,73 erau deșeuri colectate selectiv, adică 28%. Din acest studiu 
am conștientizat că trebuie să implementăm acest proiect, să facem ceva pentru a schimba această 
statistică. A trebuit să prezentăm elevilor de la Liceul Tehnologic Auto, importanța reciclării 
deșeurilor, să instalăm containere și coșuri în fiecare sală de clasă precum și în zona exterioară, să 
delimităm o zonă pentru depozitarea temporară a deșeurilor, să încheiem un contract între o firmă 
de preluare deșeuri și liceu și, mai ales, să implicăm elevii. Si au răspuns corespunzător. Au învățat că 
este necesar să avem grijă de natură. 

Pașii următori constau în monitorzarea constantă și verificarea continuă a proiectului, 
implementarea și împlicarea elevilor de la Liceul Tehnologic Auto în alte școli, ca un exemplu de bună 
pratică ce trebuie urmat de fiecare pentru un mediu curat, pentru viitorul nostru, și al urmașilor 
noștri. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 Infotip la Brașov – Învățăm din experiența Școlii Profesionale Germane Kronstadt 

Elevii și profesorii de la Liceul Tehnologic Auto Craiova, împreună cu reprezentanți ai 
companiilor partenere au efectuat o vizită de documentare la Școala Profesională Germană 
Kronstadt (școală modernă cu dotări la standarde europene), precum și la Centrul de Formare 
Profesională SCHAEFFLER România. 

Scopul vizitei a fost acela de a cunoaşte o altă abordare a învăţământului profesional din 
partea unei școli de performanță. În urma acestei vizite, echipa din Craiova şi-a propus să pună în 
aplicare bunele practici observate în Şcoala Profesională Germană Kronstadt și putem afirma că am 
făcut pași importanți pe drumul ce duce la performanță. 

 
 

 Meditații pentru Bacalaureat 
“Hai să luăm Bacul!” este numele miniproiectului demarat de Liceul Tehnologic Auto” Craiova, în 
anul 2014 în parteneriat cu Universitatea din Craiova, în cadrul căruia studenţi voluntari oferă, în 
mod gratuit, meditaţii elevilor la disciplinele pentru Bacalaureat. Au avut loc întâlniri între elevii 
claselor terminale, studenți-foști absolvenți ai școlii, mentori-reprezentanți ai companiilor 
partenere, profesori și părinți.  
 

 
 



 

 
Nu a fost ușor să convingem elevii, care provin, în mare parte, din mediul rural și sunt navetiști, să 

rămână, după ore, la meditații. Reprezentanții operatorilor economici s-au implicat și aici și le-au 
asigurat masa de prânz. Din cei  50 elevi, înscriși inițial, au rămas mai puțin de 20. Insă, aceia au luat 
minim 6 la Bacalaureat. Efortul profesorilor împreuă cu studenții Universității din Craiova a avut 
eficiență. Poate nu cea așteptată, însă având în vedere media de intare în liceu – clasa a IX-a, putem 
spune că a fost ceva ce merita încercat. La examenul de Bacalaureat din 2015 și 2016, procentul de 
creștere a promovabilității la Bacalaureat, nu a fost spectaculoasă, însă meditațiile cu studenții, 
coordonați de profesorii școlii, a avut eficiență. 

 

 Reamenajarea atelierelor – curățirea, verificarea și recondițonarea mașinilor unelte, a 
bancurilor de lucru, delimitarea unei zone de sudură-dotarea cu echipamente specifice, reamenajarea 
atelierului auto  
Pentru început personalul de specialitate din atelierele de întreținere și reparații ale firmelor 
partenere au evaluat starea  de funcționare a utiajelor exisitente în unitatea școlară. Au fost curățate, 
recondiționate iar acolo unde a fost cazul, au fost reparate. Necesarul de semifabricate și SDV-uri a 
fost completat iar elevii, sub supravegherea maiștrilor instructori, au căpătat deprinderile de bază, 
strict necesare pentru a continua pregătirea de specialitate în calificare. Avându-se în vedere nevoia 
de formare profesionlă în calificarea Sudor, s-a delimitat  zonă specifică dotată cu toate mijloacele 
necesare iar începând cu anul școlar 2016-2017, o grupă de 12 elevi, viitori sudori, beneficiază de 
această îmbunătățire. 
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http://www.cvlpress.ro/30.03.2017/viitorii-specialisti-pot-veni-de-la-liceul-tehnologic-auto/ 

 

 Ziua  ”Adoptă un liceu” – moment de celebrare în Liceul Auto Craiova, prin care au fost 
prezentate rezultatele obţinute în cadrul proiectului, activități de promovare în rândul comunităţii 
locale dar și a școliilor generale, pentru atragerea absolvenților de clasa a VIII-a.  

In noiembrie 2015 și mai 2017 au avut loc acțiuni de amploare prin care proiectul ”Adoptă un 
liceu” a devenit un brend pentru zona Olteniei. Numărul și implicarea operatorilor economici 
parteneri implicați a crescut vizibil. Peste 180 de elevi  au fost prezenți, de fiecare dată, la activități. 
Au fost prezentate sălile de clasă nou amenajate, laboratoarele și atelierele de lucru prin care elevii 
dobândesc deprinderile și abilitățle de bază în domeniu mecanică și electric, exerciții practice prin 
care elevii de gimnaziu descoperă dacă le se potrivește sau nu o anume meserie.  

   
 
  Noiembrie 2015     mai 2017 
Totodată, cu această ocazie, au fost premiați elevii care au demonstrat la olimpiade și 

concursuri școlare, organizate de Ministerul Educației Naționale dar și de partenerii noștrii, că sunt 
cei ce merită toate considerațiile noastre. 

 
- câștigător motoscuter la concursul”mecanicul anului” 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cvlpress.ro%2F30.03.2017%2Fviitorii-specialisti-pot-veni-de-la-liceul-tehnologic-auto%2F&h=ATOXGc4w1nOax09oHdIuWsO1N-kTmSSqFl0gPHs7hItxJI-v8d2RMAo2Y4S7camqjbBkeMMqe2xfUehytMWo9C5rWCy8EAgaGqwUr50GciBRT77O0JdYJA8krlqRMIN_mZ4LyPzGql2a


 

  
Locul II – olimpiada națională ”Tehnologii” – domeniul electric 

 
Conducerea școlii, managerii de proiecte împreună cu operatorii economici parteneri dar și 

reprezentanții Școlii de Valori și Asociației ROI, prin cuvântul lor, au prezentat, celor prezenți, 
oportunitățile oferite de proiect până acum dar și perspectiva pentru următorii ani, când Liceul 
Tehnologic Auto va deveni un exemplu de urmat pentru celelalte unități școlare tehnologice din zonă 
și din țară. Cu această ocazie a fost lansat și ziarul școlii –Prospect-Actualitatea LTA.  

 
 

https://www.teleucraiova.net/2015/05/08/ziua-liceului-tehnologic-auto/; http://www.radiocraiova.ro/liceul-tehnologic-auto-a-imbraca-haine-de-

sarbatoare/, http://www.cvlpress.ro/09.05.2017/liceul-tehnologic-auto-performanta-si-prestigiu/ 
 

 Promovarea unității școlare – este un obiectiv ce an de an ne propunem să-l îndeplinim. 
Orientarea și consilierea elevilor de gimnaziu reprezintă un moment important al vieții lor, când 
tinerii iau o decizie, conștientă cu privire la devenirea lor școlară și profesională și trebuie aleasă  
astfel încât să corespundă aptitudinilor, competențelor sale și adaptată la cerințele pieței muncii, 
astfel încât meseria aleasă să devină, pentru ei, ”brățara de aur”. 

Am plecat într-o caravană a prezentării meseriilor propuse pentru unitatea noastră școlară. 
Alături de profesori și elevi au fost prezenți și reprezentanți ai partenerilor noștrii care au venit să ne 
susțină, Peste 20 de școli generale au fost vizitate în fiecare an. Ne-au întâmpinat elevi, părinți, 
profesori dar și reprezentanți ai comunității locale. Rezultatul a fost cel scontat. Planul de 
școlarizarea a fost realizat de fiecare dată. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.teleucraiova.net%2F2015%2F05%2F08%2Fziua-liceului-tehnologic-auto%2F&h=ATOXGc4w1nOax09oHdIuWsO1N-kTmSSqFl0gPHs7hItxJI-v8d2RMAo2Y4S7camqjbBkeMMqe2xfUehytMWo9C5rWCy8EAgaGqwUr50GciBRT77O0JdYJA8krlqRMIN_mZ4LyPzGql2a
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radiocraiova.ro%2Fliceul-tehnologic-auto-a-imbraca-haine-de-sarbatoare%2F&h=ATOXGc4w1nOax09oHdIuWsO1N-kTmSSqFl0gPHs7hItxJI-v8d2RMAo2Y4S7camqjbBkeMMqe2xfUehytMWo9C5rWCy8EAgaGqwUr50GciBRT77O0JdYJA8krlqRMIN_mZ4LyPzGql2a
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radiocraiova.ro%2Fliceul-tehnologic-auto-a-imbraca-haine-de-sarbatoare%2F&h=ATOXGc4w1nOax09oHdIuWsO1N-kTmSSqFl0gPHs7hItxJI-v8d2RMAo2Y4S7camqjbBkeMMqe2xfUehytMWo9C5rWCy8EAgaGqwUr50GciBRT77O0JdYJA8krlqRMIN_mZ4LyPzGql2a
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cvlpress.ro%2F09.05.2017%2Fliceul-tehnologic-auto-performanta-si-prestigiu%2F&h=ATOXGc4w1nOax09oHdIuWsO1N-kTmSSqFl0gPHs7hItxJI-v8d2RMAo2Y4S7camqjbBkeMMqe2xfUehytMWo9C5rWCy8EAgaGqwUr50GciBRT77O0JdYJA8krlqRMIN_mZ4LyPzGql2a


 

        
  2017      
        

   2016 – târgul ofertelor școlare 
 
                                         

 Programul EXPRESS – desfășurat de ONG - Școala de Valori – un program de mentoring și orientare 

în carieră, prin intermediul căruia elevii au avut posibilitatea de a primi ajutor în a descoperi lucruri 

noi despre sine, de a învața și de a-și forma abilități utile în viață, ocazia de a cunoaște oameni noi și 

de a-și face prieteni, posibilitatea de a-și întari curajul și încrederea în propria persoană. 

Programul Express s-a desfășurat pe două laturi ce cuprind educația non-formală precum și 

monitorizarea procesul de dezvoltare a aptitudinilor tehnice prin intermediul stagiilor de practică 

Obiectivele programului:  

- Să sprijinim elevii din liceele tehnologice din România să capete încredere în calităţile lor 
şi să-şi construiască un viitor mai bun. 

- Să (re)descoperim potenţialul adolescenţilor care învață în Liceul Tehnologic Auto din 
Craiova. 

Abilităţile dezvoltate în cadrul atelierelor 

- Frumusețea cooperării și a lucrului cu ceilalţi; 

- Cum să fac să mă simt mai bine în propria piele; 

- Ce ar trebui să știu pentru a fi un candidat râvnit de o companie de profil; 

- Cum să-mi construiesc o identitate pozitivă și să-mi creez gânduri pentru viitor. 
 



 

Agenda programului a fost structurată astfel încât elevii să poată să descopere care sunt 
elementele cheie în alegerea drumului către viitor, cine sunt ei cu adevărat, cum se prezintă și cum 
sunt percepuți de către ceilalți, cum să-şi pună în valoare talentul și pasiunea experimentând 
contexte noi şi învăţând din interacțiunea cu ceilalți. Atelierele au fost create pentru ca participanţii 
să-şi conştientizeze resursele interne, astfel încât încrederea în sine să sporească şi proporţional cu 
motivaţia lor de dezvoltare. 

  
Atelierele Express au fost susţinute de traineri din Şcoala de Valori, al căror rol a constat 

în a facilita procesele de învăţare ale participanţilor, asumându-şi o poziţie neutră şi încurajând 
participanţii să iasă din zona de confort. 

Cei 50 de adolescenţi, prezenți la fiecare săptămână Express, desfășurată de două ori pe 
an, au avut parte de momente inspiraţionale, având şansa de a întâlni reprezentanţii companiilor 
partenere, oameni cu experienţă profesională, entuziasmaţi să răspundă la curiozităţile tinerilor 
şi să împărtăşească din propriile cugetări şi concluzii referitoare la ce înseamnă o carieră de 
succes. Astfel, adolescenţii, prin atelierele de lucru desfășurate de-a lungul programului, şi-au 
creat o imagine mai clară asupra propriului lor viitor. 

 
”Am învăţat să comunic mai bine, m-am cunoscut pe mine însumi, motiv pentru care aş 

repeta cu plăcere experienţa acestui proiect şi le-aş recomanda şi prietenilor mei să participe pentru 
că are cine să îi îndrume. Nu aş schimba nimic în desfăşurarea proiectului. Printre multe altele, am 
rămas cu 3 lucruri importante şi anume: cum să lucrez în echipă, ce înseamnă respectul pentru ceilalţi 
şi cunoaşterea. Sunt recunoscator pentru ocazia pe care am primit-o de a participa la un proiect atât 
de frumos şi de util” - Elev Cătălin Mario Popescu 

 
”Diriginta m-a sfătuit să intru în acest proiect, pentru că, spunea ea, mi-ar prinde bine pe 

viitor. Am descoperit munca în echipă; eu nu eram obişnuit să lucrez cu mai mulţi oameni. Am aflat că 
sunt capabil să iau decizii, că pot ajunge departe dacă cred în mine. Îmi place că am lucrat cu oameni 
care nu m-au judecat şi consider că acesta este cel mai frumos lucru de care am avut parte până 
acum. A fost o experienţă pe care nu o voi uita şi sfatuiesc şi alţi liceeni să participe pentru a avea 
ocazia să se cunoască mai bine pe ei şi să înveţe să lucreze cu alţi oameni.” Elev Marius Ilie 

 

După Atelierele Express, mulţi elevi au mărturisit că au ajuns să iubească școala, să își 
aprecieze mai mult colegii și profesorii, să fie mândri de ei înşişi și au conştientizat că pot realiza 
lucruri impresionante dacă muncesc pentru ce îşi doresc cu adevărat. De asemenea, și-au 
exprimat dorința de a participa la mai multe activități și sesiuni de acest gen, considerându-le a fi 
un factor ce i-ar motiva să meargă la şcoală. 

 
 Continuarea proiectului ”Adoptă un liceu”, încheiat la finalul anului 2016 cu proiectul TEC - Educație 

Tehnică pentru Comunitate ce cuprinde patru părți:  

1. Soft skilIs – Abilități de comunicare 

2. Technical skills – Abilități tehnice 

3. Stagii de practică 

4. Investiții 



 

4. Dovezi ale succesului 

- dotarea unității de învățământ cu mijloace și materiale didactice strict necesare bunei desfășurări a 

activității; 

- modernizarea sălilor de clasă, laboratoarelor, atelierelor; 

- introducerea în planul de școlarizare a unor calificări profesionale strict necesare operatorilor 

economici parteneri stabilite în urma unor chestionare privind nevoia de formare profesională 

pentru următorii ani; 

- introducerea învățământului dual – componentă a învățământului tehnic-completarea numărului de 

locuri la învățământul profesional dual din prima etapă de înscrieri(54 locuri); 

- angajarea abolvenților la operatorii economici parteneri. 

- achiziționarea unor mijloace precum simulator de sudură și  strung cu comandă numerică de ultimă 

generație-comandă numerică Sinumerik-Simmens (iulie-august 2017) 

- realizarea unui laborator de mecatronică, acționări electrice și electronică (iulie-august 2017); 

- reamenajarea altor săli de clasă de către firmele partenere(iulie-august 2017) 

5. Resurse necesare 

Resurse umane: elevi, profesori, operatori economici, ONG-uri; 

Resurse financiare: companii  

6. Planuri de viitor 

- Implementarea proiectului TEC pe cele 4 laturi, punându-se accent pe dotarea unității școlare cu 

mijloace didactice moderne specifice calificărilor profesionale de strică necesitate la momentul anilor 

imediat următori;  

- Continuarea implementării proiectelor privind dezvoltarea personală și profesională a elevilor, 

formarea profesională a cadrelor didactice tehnice în concordanță cu tehnologia actuală; 

http://www.cvlpress.ro/…/in-sfarsit-sperante-de-revigorare…/; 

https://www.teleucraiova.net/2017/01/13/meseria-bratara-de-aur/ 

-Tendințe:  Liceul Tehnologic Auto - centru de formare profesională pentru calificări profesionale din 

domeniul mecanică; 

7. Observații privind implementarea 

 

8. Persoana de contact 

Prof. Viorica Cârstea - coordonator proiect ”Adoptă un liceu” 

- Coordonator proiect ”TEC- Educație Tehnică pentru Comunitate” 

http://www.cvlpress.ro/11.06.2016/in-sfarsit-sperante-de-revigorare-a-invatamantului-tehnic-si-profesional/


 

 

 

 

 

 


