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Viziunea Liceului Tehnologic
Auto Craiova este datã de  pro-
movarea unui învãþãmânt des-
chis ºi flexibil ºi de  oferirea
unui cadru de progres educaþi-
onal, generator de cetãþeni ac-
tivi ºi productivi, apþi sã se in-
tegreze cu succes în viaþa co-
munitãþii. Misiunea liceului este
aceea de a furniza  servicii edu-
caþionale în domeniul pregãtirii
profesionale a forþei de muncã
specializatã nivel 1, 2, 3, 4 ºi 5
în domeniul tehnic pentru tine-
rii/adulþii din Craiova, ºi alte
zone ale Regiunii Sud-Vest Ol-
tenia, pregãtind specialiºti com-
petitivi pentru piaþa de muncã
localã ºi europeanã, care sã con-
tribuie la creºterea potenþialului
economic ºi social al zonei ºi al
þãrii. Prin activitãþile realizate în
cadrul acestui proiect, se va re-
duce timpul de integrare a ab-
solvenþilor Liceului Tehnologic
Auto Craiova în spaþiul profesi-
onal, ridicându-se gradul de
mobilitate ºi flexibilitate a absol-
venþilor unitãþii de învãþãmânt.
Prin acest program, va creºte
rata angajãrii,  imediat dupã ter-
minarea liceului, respectiv a
ºcolii profesionale, dovedind

Proiectul ACTA a avut la bazã
o abordare comparativã ºi trans-
disciplinarã a educaþiei pentru o
cetãþenie democraticã (ECD),
propunând totodatã integrarea teh-
nologiei informaþiei ºi comunica-
þiilor (TIC) în predarea/învãþarea
bazatã pe situaþii-problemã. Coo-
perarea transnaþionalã între insti-
tuþii din douã culturi democratice
diferite a facilitat generarea unor
schimburi de bune practici, reci-
proc benefice, crearea de meto-
de didactice inovatoare pentru
dezvoltarea ECD ºi asigurarea unei
baze solide pentru viitoare proiecte
în domeniul educaþiei. Cercetãto-
rii implicaþi în proiect au vizat atin-
gerea a douã obiective generale:
elaborarea de resurse educaþionale
pentru dezvoltarea ºi evaluarea

Transport gratuit
pentru elevi, studenþi
ºi pensionari, în baza
unui abonament RAT

Elevii din clasele 1-12,
studenþii ºi pensionarii din
Craiova care circulã cu
mijloacele de transport în
comun, au acces gratuity pe
toate traseele RAT, pânã la
finalul lui 2020. În baza
carnetului de elev, ºcolarii vor
circula cu ajutorul abonamen-
tului lunar de cãlãtorie. În
proporþie de 50%, transportul
va fi decontat de cãtre Primãria
Municipiului Craiova, urmând
ca unitatea ºcolarã sã acopere
restul de 50%. Abonamentul
lunar de cãlãtorie le va fi
eliberat elevilor în baza carne-
tului de elev, vizat prin ºtampilã
pentru anul în curs. Este foarte
important ca, pentru a benefi-
cia de gratuitate, sã fie vizat
carnetul de elev de cãtre
instituþia ºcolarã a elevului.
Abonamentele emise de RAT
Craiova, în baza documentelor
solicitate, au valabilitate de la
data solicitãrii de cãtre fiecare
beneficiar pânã în ultima zi a
lunii respective.
DANIELA MIRELA DRAGOTÃ

 La Liceul Tehnologic Auto Craiova - „PROFESIONIªTII DE MINE”””””
Începând cu toamna anului 2020, în cadrul

Liceului Tehnologic Auto, Craiova, se va des-
fãºura, prin  Programul Operaþional Capital
Uman (POCU), pe o perioadã de doi ani, pro-
iectul „PROFESIONIªTII DE MINE”, unul
al cãrui obiectiv constã în creºterea ratei de
participare a elevilor Liceului Tehnologic
Auto Craiova la programe de învãþare la lo-
cul de muncã în domeniul industriei auto ºi
componente. Deoarece, în cadrul proiectu-
lui, 182 de elevi ai Liceului Tehnologic Auto
Craiova vor efectua stagii de practicã la

agenþi economici din industria auto si com-
ponente, proiectul va contribui în mod direct
ºi nemijlocit la realizarea obiectivului speci-
fic 6.14 al POCU - îndeplinrea scopului ape-
lului POCU/633/6/14 - unul care vizeazã creº-
terea participãrii la programe de învãþare la
locul de muncã a elevilor ºi ucenicilor din
învãþãmântul secundar ºi terþiar non-univer-
sitar, cu accent pe sectoarele economice cu
potenþial competitiv identificate conform SNC
ºi din domeniile de specializare inteligentã
conform SNCDI.

astfel calitatea ºi eficienþa me-
diului educaþional al instituþiei
ºcolare,  atât prin oferirea unei
educaþii de calitate cât ºi prin
oferirea de specializãri cerute pe
piaþa muncii, iar angajatorii vor
putea sã îºi asigure forþa de
muncã calificatã, de calitate, în
funcþie de cerinþele proprii. Se
vor forma ºi consolida compe-
tenþele ºi abilitãþile profesionale
pentru adaptarea la cerinþele
practice ºi exigenþele locului de
muncã, realizându-se integrarea
rapidã în muncã, precum ºi do-
bândirea de experienþã ºi vechi-
me în muncã ºi, dupã caz, în
specialitate. Astfel, va fi facili-
tatã integrarea socialã a tineri-
lor cuprinºi în proiect, cu vâr-
sta de peste 16 ani, în concor-
danþã cu aspiraþiile profesionale
ºi cu necesitãþile pieþei muncii,
asigurându-se un nivel de secu-
ritate socialã adecvat în vede-
rea reducerii segmentãrii pieþei
muncii, se va preveni ºomajul  ºi
efectele negative ale acestuia. În
acest mod , pe termen lung se
va contribui  la creºterea econo-
micã  ºi crearea de noi locuri de
muncã în judeþul Dolj, coeziunea
socialã ºi împlinirea personalã.

Proiect realizat în parteneriate
Proiectul „PROFESIONIª-

TII DE MINE” este realizat în
parteneriat cu Fundaþia Pentru
Dezvoltarea Economiei Sociale
Craiova ºi Asociatia CRONO -
Centrul de Resurse pentru Or-
ganizatiile Non-profit din Olte-
nia.  Cu ajutorul specialiºtilor din
aceste organizaþii, elevii din ca-
drul Liceului Tehnologic Auto
vor beneficia de programe spe-
cializate în domeniul educaþiei
anteprenoriale ºi al firmelor de
exerciþiu, fiind consiliaþi în acest
sens. Prin consilierea profesio-
nala se va obþine pe termen me-
diu ºi lung  îmbunãtãþirea efi-
cienþei ºi eficacitãþii educaþiei,
formãrii ºi ocupãrii forþei de
muncã, prevenirea necorelãrii
dintre cererea ºi oferta de com-
petenþe ºi creºterea productivi-
tãþii precum ºi  furnizarea abili-
tãþilor ºi competenþelor orizon-
tale necesare facilitãrii tranziþiei
de la educaþie/formare la piaþa
muncii ºi a dezvoltãrii spiritului
antreprenorial. Nu în ultimul
rând, se vor promova dialogul
social ºi  dezvoltarea parteneria-
telor la nivel local. Cei 182 de

elevi beneficiari direcþi - dintre
care minimum 138 vor fi în ul-
timul an de studiu ºi 20 din me-
diul rural- vor fi selectaþi în urma
evaluãrii aptitudinilor profesio-
nale, ce se va realiza în cadrul
activitãþii de consiliere ºi orien-
tare profesionalã. Apoi, elevii
selectaþi  vor realiza activitatea
de practicã profesionalã sub în-
drumarea tutorilor din cadrul fir-
melor doljene cu care Liceul
Tehnologic Auto are încheiate
convenþii de practicã. Astfel, cei
182 de elevi ai Liceului Tehno-
logic Auto vor fi familiarizaþi cu
cerinþele ºi cu condiþiile de la
potenþialul lor loc de muncã
dupã absolvirea liceului, iar
agenþii economici îºi vor putea
recruta, din rândul acestora, vi-
itorii angajaþi.  De asemenea, ele-
vii care vor activa în cadrul fir-
melor de exeriþiu vor putea sã
aplice în cadrul acestora meto-
dele de organizare a muncii de-
prinse în cadrul practicii. Aceº-
tia vor învãþa principiile de bazã
ale antreprenoriatului, cum se
planificã o afacere ºi cum se
iniþiazã ºi se conduce o între-
prindere în domeniul de activi-
tate în care efectueazã practica

ºi vor exersa diverse roluri în
cadrul firmelor de exerciþiu. Prin
exersarea practicã a competen-
þelor antreprenoriale acest rezul-
tat va contribui decisiv la înde-
plinirea ultimului obiectiv speci-
fic al proiectului ºi îi va ajuta pe
elevi sã îºi creeze pe viitor pro-
priile locuri de muncã. De ase-
menea, trebuie amintit faptul cã,
prin acest proiect, Liceul Teh-
nologic Auto va fi dotat cu echi-
pamente cu comandã numericã
de ultimã generaþie, pe care ele-
vii vor realiza pregãtire practicã
similarã cu activitatea profesio-
nalã dintr-o fabricã modernã.
Serviciile oferite de LICEUL
TEHNOLOGIC AUTO Craiova
se bazeazã pe calitate, perfor-
manþã, promovarea valorilor eu-
ropene precum ºi  cultura dez-
voltãrii personale, fizice ºi mo-
rale, a atitudinii proactive ºi par-
ticipative, a integrãrii în diver-
sitate, a egalitãþii ºanselor ºi a
globalizãrii, în condiþii de respect
al identitãþii, rezultatul acestora
cuantificndu-se prin numãr
mare de absolvenþi angajaþi la
finalizarea cursurilor de liceu
sau de ºcoalã profesionalã.
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 În ziua de 28 septembrie 2020, a avut loc conferinþa

internaþionalã „Education for Democratic Citizenship. An
International Perspective”, care a marcat încheierea proiec-
tului internaþional A Comparative and Transferable Approach to
Education for Democratic Citizenship (ACTA), derulat de
Universitatea din Craiova în parteneriat cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj ºi universitãþile islandeze Bifröst
University, University of Iceland, proiect coordonat de conf.
univ. dr. Monica Tilea (http://proiecte.ucv.ro/acta/index.html).
Acest proiect s-a derulat în perioada 1 septembrie 2018 - 30
septembrie 2020 ºi a fost implementat în cadrul Programului
de Educaþie, Burse, Ucenicie ºi Antreprenoriatul Tinerilor,
finanþat prin Mecanismul financiar al SEE (2014-2021).

competenþelor transversale lega-
te de ECD ºi consolidarea siner-
giei între cercetare ºi educaþie. Ac-
tivitãþile proiectului au cuprins: 1.
Analiza situaþiei actuale ºi a ne-
voilor concrete ale partenerilor în
domeniul ECD; 2. Crearea unui
model transferabil pentru dezvol-
tarea ºi evaluarea competenþelor
legate de ECD; 3. Utilizarea mo-
delului transferabil într-un curs de
formare adresat viitorilor profe-
sori de limbi. Rezultatele intelec-
tuale obþinute au constat în douã
articole publicate în prestigioasa
revistã Social Sciences and Edu-
cation Research Review (indexa-
tã ErihPlus), modelul transferabil
menþionat mai sus ºi un suport
de curs conceput ca instrument
de autoînvãþare/autoevaluare în

formarea continuã. Toate aceste
documente sunt disponibile inte-
gral pe site-ul proiectului.

Program cu douã ateliere
tematice

Conferinþa din 28 septembrie
2020 a fost organizatã de Univer-
sitatea din Craiova în parteneriat
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj ºi a vizat diseminarea rezul-
tatelor obþinute în cadrul acestui
proiect, menit sã consolideze ca-
pacitatea cadrelor didactice de a
pregãti cetãþeni activi ai lumii de
mâine. Conferinþa s-a bucu-
rat de prezenþa cercetãtori-
lor români ºi islandezi impli-
caþi în proiect (conf.univ.dr.
Monica Tilea, lect.univ.dr.
Oana-Adriana Duþã, lec-
t.univ.dr. Alina Reºceanu,
prof. dr. Anh-Dao Kat-
rínTran), precum ºi de o
largã participare a cadrelor
didactice din mediul preuni-
versitar, preocupate de for-
marea continuã ºi de dinami-
zarea ºi eficientizarea educa-
þiei. “Programul a inclus douã
ateliere tematice Education
for Democratic Citizenship
(EDC) ºi The Development
and Assessment of EDC în
cadrul cãrora s-au dezbãtut

teme legate de educaþia pentru
democraþie, cetãþenia activã ºi
gândirea criticã. Au intervenit
prof. Ani Drãghici, inspector
ºcolar pentru proiecte educaþio-
nale în cadrul ISJ Dolj, precum
ºi cadre didactice de la Liceul
„Voltaire”, Liceul „Traian Vuia”,
Liceul Tehnic Energetic, printre
altele, care ºi-au exprimat punc-
tul de vedere pe tema educaþiei
pentru democraþie”, a precizat
conf.univ.dr. Monica Tilea, co-
ordonatorul proiectului.
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