


• Disonanta  dintre programele scolare și cerintele actuale ale pietei fortei de 

munca 

• Colaborarea  profesor – elev – părinte – nu foarte vizibila mediului extern 

• Nelianierea procesului educațional curent cu  modul modern de a face scoala 

• Existenta unui curent de opinie de tipul :“alții sunt de vină, nu se poate face 

nimic”

• Dorinta mediului de afaceri de a avea un invatamant  mai orientat catre practica 

De unde plecăm?



Se poate!

5 licee au fost deja transformate prin 

proiectul de Educație prin coaching:
• Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov

• Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Sibiu

• Colegiul Tehnic Ștefănescu Iași

• Colegiul Tehnic Câmpulung Muscel

• Liceul Tehnologic “Mecanică Fină” București

Liceele participante beneficiaza de:

• programe de construire de echipe,

• educație non-formală pentru elevi, profesori și părinți,

• implicarea constantă în Consiliul de Administrație al unui membru 

din comunitatea de afaceri,

• burse de merit și de stagii de practică, de renovări de spații fizice;

toate asumate, conduse și implementate de către elevi, profesori și 

părinți în urma unui proces continuu de coaching.
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Cum răspundem nevoilor din educaţie?
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Actiuni desfăşurate in 2013: 
• Octombrie: S-a coagulat o parte a comunitatii de business in jurul 

proiectului si s-a constituit un board local

• Noiembrie: A fost selectat pentru proiect Liceul Tehnologic Auto

• Noiembrie: a avut loc un workshop de lucru cu liceele care au derulat deja 
proiectul, la Paltinis unde au participat si reprezentanti ai proiectului din 
Craiova 

Craiova sprijina Liceul Tehnologic Auto
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Implicare în Craiova

Ba se poate!
Vino alaturi de noi!
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Craiova sprijina Liceul Tehnologic Auto



• Ianuarie: s-a constituit  echipa nucleu  de lucru cu membri din liceu și comunitate
• Februarie: a fost lansat programul “Educatie prin Coaching “ la liceu. Programul s-a desfășurat pe o 

perioadă de 10 luni, urmărind obţinerea competenţelor pentru coaching de către echipa nucelu a 
liceului 

– 2 ateliere de lucru în mai și octombrie
– Întâlniri periodice

• Aprilie: Participarea companiilor  la actiuni din “ Saptamana Altfel  “ – Cummins, Sitco, Popeci, 
Kirchhoff, Universitatea din Craiova

• Iulie, Septembrie:  Amenajare spaţiu exterior liceu – Cummins, Popeci 
• August: Semnare contract parteneriat Mediu de business – Liceu – Organizatii non-guvernamentale
• Septembrie: Participare la proiectul “Let’s do It” – Cummins
• Octombrie: Start program mentoring – Cummins
• Octombrie: Participarea la programul de amenajare a Gradinii Botanice din Craiova
• Noiembrie: Start program “Expres” – instruire vocationala – cu Școala de Valori
• Noiembrie-Decembrie: Amenajarea unei Săli de clasă la liceu – Cummins
• Octombrie-Decembrie: Modernizarea atelierelor liceului – Cummins, Sitco, Kirchhoff, Popeci

Alte activități planificate:
• Program After School de meditații, desfășurat în colaborare cu Universitatea din Craiova
• Bal de caritate pentru strângerea de fonduri

Activitati planificate pentru 2014

4/1/2015



Craiova sprijina Liceul Tehnologic Auto



• Popeci
• Vizite de studiu in spatiile de productie
• Simulare interviu de angajare
• "Orientare profesională...altfel" pentru orientare în carieră

• Sitco
• Vizite, prezentări și demonstraţii la sala de cursuri a firmei, sală echipată cu mașini unelte 

educaţionale dotate cu echipamente de comandă numerică SIEMENS (freze și strunguri).
• Compania Sitco este recunoscută de SIEMENS ca partener de training

• Kirchhoff
• Prezentare a companiei și a produselor
• Vizită în spaţiile de producţie

• Cummins
• Prezentare a companiei și a produselor
• Vizită în spaţiile de producţie
• Prezentarea unui film de orientare în cariera bazat pe experientele angajaţilor

• Universitatea din Craiova
• Vizite în spaţiile de învăţământ
• Orientare în carieră

7-14 Aprilie 2014 – Acţiuni în “Săptămâna Altfel”
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2 Acțiuni:
1 Iulie & 26 Septembrie Înainte

Amenajare spaţiu exterior liceu
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Iulie – Septembrie - Amenajare spatiu exterior
În acțiune și după
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22 Sept 2014 – Vizitare Cummins Red Truck
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"Salvam o parte din istoria orasulul, ajutand 
Gradina Botanica“ – Octombrie 2014

- 4 zile, 8 ore/zi

- 170 de voluntari  Cummins

- 38 de voluntari de la Liceul Tehnologic 

Auto (4 profesori si 34 de elevi)



Programul de mentorat și coaching

• Scop / obiectiv
- De a acompania eforturile elevilor de dezvoltare profesională şi 

personal;
- Prezentarea realităţii afacerii pentru ca elevii să-şi poată concentra 

eforturile într-un mod constructiv în vederea dezvoltării abilităţilor 
solicitate de compania noastră;

• Programul de mentorat -prezent
- Programul a demarat cu 6 elevi ai Liceului Tehnologic Auto în luna 

octombrie
- Mentorii au participat la un workshop de pregătire şi exersare abilităţi
- Grup țintă inițial: elevi implicaţi în alte oportunităţi de dezvoltare 

• Paşii următori
- Includerea companiilor partenere în desfășurarea programului și 

identificarea de noi mentori
- Extinderea grupului ţintă
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Atelierul de lacatuserie

Zona de frezareZona de strunjire

Zona de sudura

Reconditionarea Atelierelor de Mecanica



Workshop AUL si participare in conferinta 

nationala Octombrie 2014



- Tabăra “Adoptă un liceu” 2014 a fost organizată de Școala de Valori și Asociația ROI, 

cu sprijinul Ministerului Educației Naționale și Ministerului Tineretului și Sportului

- Au fost prezenți în tabără reprezentanți ai unor licee din Alba, Argeș, Constanța, 

Suceava, Galați, Timișoara, Sălaj, Vrancea, dar și din Brașov, Călărași, Dâmbovița, 

Prahova, București.

- Printre companiile care au prezentat exemple de parteneriate dezvoltate cu licee și 

școli profesionale din întreaga țară s-au aflat: Arcelor Mittal, Daewoo Heavy 

Mangalia Industries, Renault Romania, Zentiva Romania, Cummins Generator 

Technologies, SITCO Service, Kirchhoff Automotive Romania, precum și Camera de 

Comerț Dolj

Workshop AUL si participare in conferinta 

nationala Octombrie 2014
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Start program “Expres” – instruire vocationala  

cu Scoala de Valori – Noiembrie 2014



Educatie prin coaching – asociatia ROI

Noiembrie 2014



Premiere in cadrul Galei firmelor 2014



Cu ce puteti contribui ?

• Program After School de meditații cu elevi ai 
Liceului Tehnologic Auto, in formula 1/5



Multumesc !

Intrebari ? 


