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Ne desfășurăm activitatea 
sub sloganul:

FII SCHIMBAREA PE 
CARE VREI S-O VEZI  

ÎN LUME!

Mohandas Gandhi



În acord cu viziunea școlii noastre:

”Asigurarea unei educații  adecvate care să le 

permită elevilor o adaptare rapidă și eficientă la 

cerințele societății actuale”, 

Echipa de management a școlii, alături de 

Echipa de proiect a școlii au acționat 

în direcția stimulării scrierii și implementării de 

proiecte cu finanțare europeană pe diverse linii de 

finanțare.

SUNTEM ONORAȚI ASTĂZI, 

SĂ VĂ PREZENTĂM REZULTATELE ȘI IMPACTUL ACESTEI 

MUNCI LABORIOASE.



2006-2013 Programul Lifelong Learning
Mobilități:

26 Mobilități de formare continuă Comenius 

(director-2, director adjunct-2, profesori de informatică-4, discipline 

tehnice-3, matematică-1, fizică-3, biologie-2, geografie-1, limbi străine-4, 

istorie-1, prof. învățământ primar-2, administrator de rețea-1, bibliotecar-1 )

3 Mobilități de formare continuă Grundtvig

(Director adjunct-2, Multiplicator de informație europeană-1)

3 Vizite de studiu- director, director adjunct, consilier educativ

1 Vizită pregătitoare- director adjunct

2 Ateliere Grundtvig- director adjunct, șef catedră informatică

7 Proiecte de Mobilități Leonardo da Vinci-IVT –în Spania

(152 mobilități de elevi liceu și învățământ profesional)

1 Proiect de Mobilități Leonardo da Vinci-VETPRO (4 ingineri)

Parteneriate

1 Proiect de Parteneriat Multilateral Comenius, 2010-2012 

(Mobilități: 13 elevi, 14 profesori)

1 Proiect de Parteneriat Multilateral Leonardo da Vinci, 2012-2014

(Profesori: 4 learneri, 21 staff)

1 Proiect de Parteneriat Comenius Regio, 2013-2015 (4 mobilități profesori)



Alte linii de finanțare accesate

2006/2007 Grantul de dezvoltare școlară „Să comunicăm fără 

bariere lingvistice”

- finanțat de Guvernul României, buget  5000 euro

- curs de limba engleză pentru 39 profesori și 2 părinți

2010-2012 Proiect de grant POSDRU 
cofinanțat din fonduri structurale europene  - Fondul Social European

120 elevi beneficiari 

39 cadre didactice, membri în echipa de implementare

2010-2012 Burse Pestalozzi
finanțate de Consiliul Europei - 3 burse 

(Director, Șef catedră Informatică, Șef catedră limbi străine)



2014-2020 Programul Erasmus+

2014 Proiect de formare profesională VET- Acțiunea Cheie KA1-mobilități de 

elevi, “Dezvoltarea si formarea de competente profesionale si personale 

prin mobilitati Erasmus+ in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii”
(35 mobilități elevi, 15 de la calificarea electrician electronist auto și 20 de la 

calificarea tehnician operator tehnică de calcul, 3 saptămâni de stagiu de 

pregătire profesională, Spania și Italia )

2016 Proiect de formare profesională VET- Acțiunea Cheie KA1-mobilități de 

elevi, “Dezvoltarea competentelor profesionale si personale ale tinerilor 

aflati in formare initiala prin stagii de pregatire practica in spatiul 
european” (30 mobilități elevi, 15 de la calificarea electrician electronist auto 

și 15 de la calificarea mecanic auto, învățământ profesional, 4 săptămâni de 

stagiu de pregătire practică în Italia )

2017 Proiect de formare profesională VET- Acțiunea Cheie KA1-mobilități de 

elevi, “Dezvoltarea si formarea de competente profesionale si personale 

prin mobilitati Erasmus+ in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii”
(46 mobilități elevi, 6 de la calificarea tinchigiu vopsitor auto, 25 de la 

calificarea mecanic auto, invățământ profesional și 15 de la calificarea 

tehnician operator tehnică de calcul, 4 saptămâni de stagiu de pregătire 

profesională, Spania și Italia )



2014-2020 Programul Erasmus+

2016-2018 Proiect de parteneriat strategic Erasmus+ KA201, 

“New Educations in Promoting Transversal Skills”, proiect ce este 

coordonat de Asociatia EduLife din Craiova, în parteneriat cu Liceul 

Tehnologic de Transporturi Auto și :

ONG-urile DEMA - Spania si ATiT -Belgia

Școlile din Croatia, Italia, Turcia, Polonia și

Scoala Gimnaziala Ghindeni, Dolj.

Conceptul de “Noi Educatii” ii apartine profesorului roman George 
Vaideanu care, in 1988, făcea primele încercări de implicare a sistemului de 

educație în popularizarea problemelor lumii contemporane, în speranța găsirii unor 

soluții viabile. http://www.new-educations.eu/

Proiectul isi propune o noua abordare in dezvoltarea competentelor 

transversale prin implementarea conceptului de “Noi Educatii”. Acest lucru este 

posibil prin intermediul acumularii de cunostinte si abilitati legate de principalele 

educatii: educatia pentru pace, educatia pentru sanatate, educatia pentru 

democratie, educatia pentru comunicare si mass-media, educatia pentru 

antreprenoriat, educatia pentru dezvoltare personala educatia civica, educatia 

pentru timp liber si educatia pentru mediu.

20 mobilități de profesori și 4 mobilități de elevi



2016-2020 

Programul Erasmus+

CARTA VET de mobilitate

În următorii 4 ani, anual 45 elevi aflați în formare profesională inițială de la 

calificarile existente în planul cadru, vor putea efectua 4 săptămâni de 

stagii de pregătire practică în țări ale UE

La nivelul țării doar 13 instituții școlare dețin 

CARTA VET de mobilitate





VIZITĂ DE STUDIU 

BARBU GHEORGHE - Director

GRUPUL ŞCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO

Study visit

”Teacher training in Finland and the work environment in upper 

secondary and VET schools”

Tampere 30.11-04.12.2009



Mobilități de formare Comenius, COM-09-1416-CG-FR

”Le jardin, monument vivant. Pedagogie du 
patrimoine des jardins en Europe”

7.09.2009 – 12.09.2009

L’Ecole Nationale du Paysage, Versailles

Beneficiar: Învățător Iordache Geanina Florentina

Buget aprobat: 1965 euro



Mobilități de formare Comenius 

04-09.05.2009 Roma, Sapienza University

Eurodidaweb - Pedagogical use of Internet and Multimedia 

Tools 

Radu

Daniela 

Laura

Profesor de 

informatică



Comenius - Mobilitate individuală de formare continuă

,, Le "Grand Tour" en Europe: art, 

paysage, jardins, créativité, innovation" 

4 – 8 OCTOMBRIE 2010,  ROMA, ITALIA

Beneficiar: Profesor biologie NICOLAE MARIANA



Beneficiar Barbu Gheorghe- Director



5-9.07.2010 Roma, Sapienza University
Mobilități de formare Comenius 

Belu

Tamara

Profesor de istorie



Mobilități de formare Grundtvig

“Funding from the European Union for 

Educational and Related activities”

ATENA 26.04.2010-30.04.2010

Radu Daniela Laura 

Multiplicator de Informație Europeană



“Perfecționarea competențelor de predare ale specialiștilor 

implicați în formarea profesională în domeniul mecanicii.” 

LLP-LDV/VETPRO/2007/RO/141

Mobilități de 4 profesori, 14 zille în Porrino/Spania 2008

Partener IES Ribeira do Louro, Porrino-Spania

Proiect Leonardo da Vinci 

VETPRO-2007, 

Coordonator 

Chirca Rodica Mihaela



Proiecte de mobilități Leonardo da Vinci-IVT

Prin implementarea proiectelor de mobilități IVT, 

am urmărit îmbunatățirea pregătirii profesionale a 

elevilor noștri aflați în formare inițială în vederea 

facilitării inserției lor pe piața muncii.

În aceste proiecte au fost implicați 152 elevi-

beneficiari direcți, 10 cadre didactice, reușindu-se 

ca în fiecare an școlar să se efectueze stagii de 

pregătire practică la firme din străinătate.



Proiect de mobilități Leonardo da Vinci-IVT

RO/2006/PL97194/E, 
Coordonator Chirca Rodica Mihaela

”Dobândirea de noi competențe în mecanica de motoare 

în vederea facilitării integrării tinerilor pe piața muncii”
Mobilități de 10 elevi și 1 profesor însoțitor– 28 zile în Porrino, Spania



Proiect de mobilități Leonardo da Vinci-IVT în Porrino/Pontevedra/Spain,

”Facilitarea angajării tinerilor prin achiziția de competențe în domeniul calității 

servicilor auto”, LLP-LDV/IVT/2008/RO/217

Mobilități de 14 elevi/ 21 zile, Coordonator  Chirca Mihaela Rodica



Proiectul şi-a propus să contribuie la accentuarea laturii practice a formării 
profesionale a 15 tineri aflaţi în formare iniţială de la calificarea mecanic auto 

prin achiziţia de compenteţe de intreţinere, diagnosticare şi reparare a 
automobilelor, cu scopul de a facilita trecerea lor de la şcoală la viaţa activă şi 

de a le uşura mobilitatea ocupaţională pe piaţa europeană a muncii.

International partner

GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria d’Educació

Institut Educació Secundària JAUME I

Avinguda d’Albaida, 23. Telèfon i Fax: 238 55 38/ 51 50

Correu electrònic: 46017201@edu.gva.es

46870-ONTINYENT (València)

“Achiziţionarea de competenţe în vederea facilitării angajării şi 

mobilităţii pe piaţa europeană a muncii”

LLP-LdV/IVT/2010/RO/073

Coordonator Chirca Rodica Mihaela



Proiect de mobilitate Leonardo da Vinci - IVT

“Facilitarea integrării tinerilor pe piața muncii prin dobândirea de 

competențe și abilități practice în domeniul electronica și automatizari”

LLP-LDV/IVT/2010/RO/64

Exemplu de bună practică la nivel național în 2011

Grup țintă: 30 elevi – clasa a XI-a, 10 elevi- clasa a XII-a
Organizație intermediară:
AC Traductores, Martos(Jaen), Spain
15 organizatii de primire din Martos, Spania

Coordonatori: Radu Daniela Laura, Belu Tamara

Perioada de derulare: 14.09.2010-09.12.2012





”Dobândirea de competențe și abilități tehnice care să 

faciliteze capacitatea de angajare și participare pe piața 

europeană a muncii a tinerilor aflați în formare inițială”, 
LLP-LdV/IVT/2012/RO/319

Coordonator- Chirca Rodica Mihaela 

Mobilități de 15 elevi timp de 3 săptămâni în Ontinyent- Spania

International partner

GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria d’Educació

Institut Educació Secundària JAUME I

Avinguda d’Albaida, 23. Telèfon i Fax: 238 55 38/ 51 50

Correu electrònic: 46017201@edu.gva.es

46870-ONTINYENT (València)



Proiect de mobilități Leonardo da Vinci
”Oportunități în carieră printr-o educație de calitate 

în formarea profesională”

LLP-LDV/IVT/2013/RO/263

Organizații intermediare:

AC Traductores, Martos(Jaen), Spania

Escuela de Komunicacion, Informacion y Practica en Europa, Malaga-Spania

16 organizații de primire din Martos și Malaga, Spania

Grup țintă: 

40 elevi clasa a XI-a în două fluxuri,

nivel 3 de calificare, 

tehnician operator tehnică de calcul

Perioada de derulare: 

14.09.2013-09.12.2014

Coordonatori: 

Belu Tamara, Radu Daniela Laura 





“Facilitarea tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii a tinerilor aflaţi în

formare profesională inţială, prin dobândirea de competenţe tehnice în stagii de 

pregătire practică în Uniunea Europeană”,

LLP-LdV/IVT/2013/RO/352

Coordonator Chirca Rodica Mihaela, Buget 49.052euro 

International partner

GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria d’Educació

Institut Educació Secundària JAUME I

Avinguda d’Albaida, 23. Telèfon i Fax: 238 55 38/ 51 50

Correu electrònic: 46017201@edu.gva.es

46870-ONTINYENT (València)

16 participanți



Proiect de mobilități de formare profesională VET 

Erasmus+
“Dezvoltarea și formarea de competențe profesionale și personale prin 

mobilități Erasmus+ în vederea facilitării inserției pe piața muncii”

2014-1-RO01-KA102-000870

Grup țintă: 35 elevi – clasa a XI-a
15 elevi calificarea tehnician în transporturi 
20 elevi calificarea tehnician operator tehnică de calcul

Organizații partenere

Promimpresa SRL, San Cataldo-Sicilia

Institut d'Educació Secundaria JAUME I, Ontinyent-Spania

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore  «Sebastiano MOTTURA», 
Caltanissetta-Sicilia

Coordonator: Chirca Rodica Mihaela
Perioada de derulare: 01.10.2014-31.09.2016



PREZENTARE PROIECT DE MOBILITĂȚI ERASMUS+
2017-1-RO01-KA116036886

TITLUL PROIECTULUI:
“Promovarea învățării la locuri de muncă din spațiul 

European prin mobilități de formare Erasmus+”

46 participanți, 5 profesori însoțitori, 3 profesori monitori



PROIECT DE MOBILITĂȚI ERASMUS+
2017-1-RO01-KA116036886

Cei 46 de elevi participanti la mobilitatea de formare au fost selectati de la 3 calificari
existente in planul cadru al institutiei beneficiar in anul scolar 2017/2018
- 15 elevi de la calificarea MECANIC AUTO, clasa a XI a, invatamant profesional,
- 6 elevi de la calificarea TINICHIGIU-VOPSITOR AUTO, clasa a XI a, invatamant
profesional
- 15 elevi de la calificarea TEHNICIAN OPERATOR TEHNICA DE CALCUL,10 de clasa a
XI a si 5 clasa a X a, invatamant liceal de zi.



IMPACTUL ASUPRA PARTICIPANȚILOR
la proiectele de mobilități de fomare profesională

✓ le-a dezvoltat competențele profesionale în concordanță cu
cerințele actuale ale pieței muncii

✓ le-a dezvoltat competențele lingvistice într-o limbă de circulație
europeană

✓ i-a ajutat să-și formeze o imagine realistă asupra cerințelor pieței
muncii din țări ale UE

✓ le-a sporit încrederea în propriul potențial și în capacitatea de
rezolvare a sarcinilor de lucru la un nivel calitativ ridicat

✓ le-a dezvoltat spiritul de echipă și flexibilitatea față de acceptarea
unor noi sarcini de lucru

✓ i-a făcut să înțeleagă importanța învățării continue pentru
extinderea posibilităților de angajare

✓ le-a dezvoltat gradul de toleranță și acceptare reciprocă



Rezultate tangibile ale proiectelor

➢ Auxiliar curricular pentru disciplinele din domeniul Transporturi,
avizat de Inspectoratul Școlar Județean Dolj și realizat în colaborare
cu partenerul extern Institut d'Educació Secundaria JAUME I din
Ontinyent- Spania

➢ Caiet de stagiu de pregătire practică- calificarea Tehnician operator
tehnică de calcul, Modulul IX Circuite electronice,
ISBN 978-606-635-131-7

➢ Manuale de reparații și întreținere a autovehiculelor rutiere,
manuale de electronică pentru automobile, donate de instituțiile
partenere, incluse în biblioteca școlii, utilizate la orele de discipline
tehnice

➢ Cursuri de limba spaniolă, ghiduri de conversație, dicționare, cărți
despre cultura Spaniei, achiziționate în cadrul proiectelor de
mobilități, incluse în biblioteca școlii și utilizate de toți elevii



Proiect de parteneriat multilateral Comenius COM-10-PM-188-DJ-TR 

Perioda de derulare 01.08.2010-31.07.2012

Coordinatori: Radu Daniela Laura, Belu Tamara

S-au realizat 13 mobilități de elevi și 14 mobilități de profesori 

în cele 7 țări partenere. 

Principalul rezultat tangibil: Cartea ”Cultural Cocktail” ce 

cuprinde jocurile de copii, personajele umoristice, dansurile, 

cântecele și instrumentele tradiționale din fiecare țară 

parteneră.



Proiect de parteneriat Leonardo da Vinci

“Development of guidance and counselling 

instruments in vocational education”

LLP-LdV/PAR/2012/RO/083
Perioada de desfășurare 01.08.2012-31.07.2014

Număr de mobilități efectuate: 25 profesori

Majoritatea elevilor care optează pentru un nivel de 
pregătire în educația lor viitoare sunt nesiguri în ceea ce 

privește profilul  pe care doresc să-l urmeze într-o școală. 

Ei aleg specializările fără să aibă o  orientare
corespunzătoare, fără să fi aplicat teste, chestionare. 

De asemenea, ei nu stiu care sunt oportunitătile pentru
dezvoltarea viitoare a carierei.



Pentru evitarea acestor situatii, s-a implementat
acest proiect ce a dezvoltat o platformă e-
Learning, blogul proiectului care conțin informații
despre legislații, instrumente de orientare ce se
utilizează în țările partenere și se adresează
elevilor pentru a alege profesia potrivită.

Rezultate tangibile principale: 

Cartea “Exemple de bună practică în orientarea

profesională” din Turcia, Bulgaria, Romania, Slovenia,

Polonia, Spania, Italia, Letonia ce se afla pe blogul

proiectului, www.leonardovocationalguide.blogspot.com/

Auxiliarul ”Plan de carieră” folosit de consilierii

psihopedagogi

http://www.leonardovocationalguide.blogspot.com/


Proiect de parteneriat Comenius Regio, 2013-2015 

“A bridge to leadership”

- în LITUANIA: 

Instituția coordonatoare este Siauliai region municipality’s Education  
                                                   and sports department 
Parteneri sunt: Siauliai region Kairiai basic school, Siauliai 

   Siauliai region Kurtuvenai school-multifunctional centre 
   Swimming school “Delfinas”, Siauliai 

                                  Republican Siauliai Hospital Ortopedic Traumotology Center  

-în ROMANIA: 

Instituția coordonatoare este Inspectoratul Școlar Județean Dolj  
Parteneri sunt: Organizația Salvați Copiii-filiala Dolj,  

   Asociația Edulife, Craiova 

   Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Craiova  
   Școala Gimnazială  “Alexandru Macedonski”, Craiova 

Proiectul a fost conceput să dezvolte cooperarea inter-culturala și calitățile de

leadership prin intermediul experienței practice - voluntariatul. Scopul său este de

a-i încuraja pe tineri să se exprime și să promoveze valorile comune ale societății,

pentru a creste nevoia implicării în activități de voluntariat și pentru a-și dezvolta

abilitățile de leadership, necesare în societatea de azi.

Rezultatul final al acestui proiect va fi site-ul proiectului și

publicarea unei cărți despre leadership prin voluntariat intitulată

“Povești de succes”.

Rezultat tangibil realizat broșura“Bursa voluntarilor”



Perioada de implementare 1 mai 2010-31 iulie 2012

POSDRU/23/2.2/G/12055

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară:2
Domeniul major de intervenţie:2.2



Coordonarea şi supravegherea temelor, 

Desfăcurarea de activități extracurriculare



Activitatea de igienă

Servirea mesei



Impactul proiectelor implementate 

asupra instituției

➢ Creșterea prestigiului instituției pe plan local ca urmare a implementării și
gestionării proiectelor cu finanțare europeană

➢ Întărirea capacității instituționale prin creșterea numărului cadrelor
didactice participante la cursuri de formare, ateliere de lucru, vizite de studiu
în spatiul european

➢ Eficientizarea activității cadrelor didactice din școală, prin utilizarea
materialelor puse la dispoziție de cadrele didactice participante la proiecte
(caiet de stagiu, metode didactice, strategii utilizate în procesul predare-
invatare, tehnici și instrumente de evaluare)

➢ Reducerea numărului elevilor de liceu aflați în pericol de abandon școlar ca
urmare a creșterii atractivității procesului instructiv-educativ prin
facilitarea desfășurării stagiului de pregatire practică în spațiul european

➢ Îndeplinirea planului anual de școlarizare

➢ Dezvoltarea competențelor lingvistice și de mentorat la profesorii
participanți la proiecte



EDUCATIA PENTRU PACE



CURS “DEZVOLTARE PERSONALA” - WIELICZKA, POLONIA(APRILIE 2017)



Prof. Tamara BELU

Prof. ing. Rodica Mihaela CHIRCA 

Prof. Daniela Laura RADU


