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IMPLEMENTARE 2013- 2016



• Proiectul a apărut ca o necesitate a pregătirii personale și profesionale a elevilor-viitorii
angajați ai fabricilor producătoare din Oltenia. Soluții integrate, concentrate, cu scopul de a 
genera o schimbare durabilă prin coagularea comunității din jurul scolii. 

• Comunitate = Sector Privat + Autorități Locale + Organizații Educaționale Non-Profit

DE UNDE PLECĂM?

• Discordananța dintre programele școlare și cerințele actuale ale pieței forței de muncă;

• Colaborarea profesor – elev – părinte – nu foarte vizibilă mediului extern;

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

• Existența unui curent de opinie de tipul :“alții sunt de vină, nu se poate face nimic”;

• Dorința mediului de afaceri de a avea un invățământ mai orientat către practică.

OBIECTIVE GENERALE ALE PROIECTULUI

• Licee cu performanțe mai bune care să devină centre de excelență pentru multiplicare.

• Un proces de învățare centrat pe elevi și conectat la economie.

• Creșterea șanselor și oportunităților de angajare, antreprenoriat și/sau de continuare a studiilor pentru 
tineri.

• Dezvoltare personală și cultivarea spiritului civic prin voluntariat.

• Promovarea spiritului de a lucra împreună, în echipă.

De ce? Cum?



Cum răspundem nevoilor din educaţie?

Programul “Adoptă un liceu”,
inițiat în anul 2013 de către
Asociația ROI și Școala de Valori, cu
sprijinul Ministerului Educației
Naționale,a plecat de la dorința de
a apropia elevii, profesorii, părinții,
reprezentanții comunității de
afaceri, ai organizațiilor
neguvernamentale și autorităților
locale astfel încât să lucreze
împreună pentru ca liceele
implicate în program să-și
îmbunătățească performanțele și
să devină modele pentru alte școli.



CRAIOVA SPRIJINĂ LICEUL TEHNOLOGIC AUTO



Octombrie 2013: S-a coagulat o parte a comunității de business și s-a constituit un board local
Ianuarie 2014: S-a constituit echipa nucleu de lucru - liceu și comunitate



ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 2013_2016

Program de coaching de echipă centrat pe formarea unei echipe nucleu-alcătuite din

elevi,profesori și reprezentanți ai mediului de afaceri şi prin stabilirea unor obiective

comune și a unor planuri de acțiune. Pe parcursul întregului proces s-au realizat o serie

de proiecte, echipa liceului fiind sprijinită de coachs ROI.

Incubatorul de afaceri _ 
proiect pentru elevi în vederea
dezvoltării competenţelor de 

antreprenoriat

Amenajarea unor săli de clasă, 
realizate de elevi sub 

îndrumarea cadrelor didactice
şi a partenerilor economiciMeditații pentru bacalaureat

desfăşurat împreună cu studenţii
Universităţii din Craiova



Mediu și 
Timp liber
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Amenajarea parcului şcolii iul.2014, Activităţi de voluntariat – ajutoare pentru copiii
defavorizaţi _Santa Konvoi + Sue Box , dec.2014+2015, Experienţa Kronstadt mart.2015



Program de mentoring și orientare în carieră 2014-2017 prin

intermediul căruia elevii au posibilitatea de a-și exersa abilitățile de

a vorbi în public, de a lucra în echipă,de a-și cunoaște și folosi

calitățile și de a avea încredere în ei.

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE “ŞCOALA DE VALORI”



Prin activitățile de dezvoltare personală derulate, elevii unității școlare au avut posibilitatea să comunice
mai bine, să se autodescopere, să învețe lucruri noi, să se gândească la viitorul lor, la propriul potențial,
întărindu-și curajul și încrederea în propria persoană. De asemenea, prin activitățile de voluntariat derulate,
tinerii au avut posibilitatea cultivării spiritului civic și consolidarea unor prietenii de durată.



Sala 
CUMMINS

2015

Hol intrare in 
scoala -

amenajare
sept.2016-
Cummins



AMENAJAREA  SĂLILOR DE CLASĂ – Sala Limbi
moderne(franceză * engleză), sala Geografie, sala

personalizată



REAMENAJAREA  ATELIERELOR DE PRACTICĂ 2015_2016: 
Lăcătușerie, Prelucrări prin  așchiere

Aşa a fost! Asa este!
Produse realizate de elevi-lăcătuşerie

Atelier prelucrări prin aşchiere:  Strunguri + Masini de frezat
_recondiţionate



REALIZAREA:
- Atelierului de sudură cu sprijinul CUMMINS_KIRCHHOFF,:
- Atelier auto cu sprijunul FORD ROMANIA



COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR       
Green Corner- Coltul Verde 

Automotive High School- Liceul Tehnologic Auto



REZULTATE

 Creșterea numărului de absolvenți ai Liceului
Tehnologic Auto care s-au angajat la operatorii economici
parteneri ;

 Creșterea numărului de operatori economici implicați 
în Liceul Tehnologic Auto;

 Imbunătățirea substanțială a bazei tehnico-materială 
pentru dezvoltarea abilităților tehnice  a elevilor;

Materializarea activităților privind dezvoltarea 
personală a elevilor prin creșterea interesului pentru 
invățarea unei meserii.


