
Nou proiect Erasmus+ la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto:  

COPII MOTIVATI INTR-o SCOALA EUROPEANA 

 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Craiova va derula în anul școlar viitor (septembrie 

2018-noiembrie 2019)  Proiectul “Copii motivați într-o scoală europeana”, in cadrul Programului 

Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Educatie scolara, proiect in valoare de 25,725.00 euro. Proiectul se 

adresează tuturor cadrelor didactice ale scolii si are ca scop îmbunătățirea actului didactic in 

vederea prevenirii si combaterii fenomenului de abandon școlar, dar si a creșterii prestigiului 

scolii noastre.  

OBIECTIVE: 

-O1: Diminuarea abandonului scolar  

-O2: Cresterea frecventei la ore a elevilor  

-O3: Scaderea cazurilor de comportament de risc in randul elevilor  

-O4: Cresterea numarului de ore si activitati extracurriculare in care sunt folosite mijloace IT si 

competente lingvistice in limba engleza 

-O5: Implementarea de noi proiecte europene 

 

“Copii motivați într-o scoală europeana” presupune 11 mobilități ale cadrelor didactice la 3 

cursuri de formare in tari membre ale Uniunii Europene. 

MOBILITĂȚI: 

 

“COACHING IN EDUCATIONAL CONTEXTS TO REDUCE EARLY SCHOOL 

LEAVING“-Madrid-Spania, durata 7 zile: 6-12 aprilie 2019, 4 participanți, furnizor: Cervantes 

Training 

Scopul: perfecționarea cadrelor didactice cu metode inovative de reducere a abandonului școlar.  

Rezultatele învățării: achiziția de tehnici psihologice de energizare menite să reducă blocajele 

emoționale și mentale 

 

“ENCOURAGING CREATIVE THINKING”-Praga, Republica Ceha, durata 5 zile: 6 -10 mai 

2019, 3 participanți, furnizor: ITC International TEFL 

Scopul: încurajarea cadrelor didactice să utilizeze metode creative în actul didactic. 

Rezultatele învățării se vor oglindi în îmbunătățirea competențelor de a folosi abordări 

pedagogice inovative centrate pe elev și dezvoltarea metodelor creative de evaluare și 

consolidare. 

 



“FACING BEHAVIOURAL PROBLEMS –Indiscipline, racism and bullying in the 

classroom”-Limassol, CIPRU, durata 6 zile: 15 - 20 iulie 2019, 4 participanti, furnizor: F.G.G. 

EDUCULTURE CENTER OF EDUCATION 

Scopul: Însușirea competențelor despre managementul comportamentelor de risc (indisciplinî, 

rasism, bullying). 

Rezultatele învățării se vor concretiza în achiziția de metode care să combată/previna aceste 

fenomene. 

In primele luni ale anului școlar 2018-2019 vor începe sesiunile de selecție pentru mobilități.  

Dat fiind ca fiecare dintre cursurile contractate se va desfășura in limba engleza este necesar ca, 

pe lângă multa disponibilitate de a lucra la proiect, cei care doresc sa meargă in mobilități sa 

stăpâneasca limba engleza. 

 

De asemenea, proiectul presupune si multa munca din partea echipei de implementare care se va 

contura in perioada urmatoare si care este deschisa TUTUROR cadrelor didactice din scoala.  

Acest proiect, ca toate celelalte proiecte, activități si inițiative luate la nivelul scolii, sunt 

binevenite si se realizează in folosul actualilor si viitorilor noștri elevi, de aceea este nevoie de 

un efort susținut din partea întregii echipe a cadrelor didactice din scoală.  

Plecarea în mobilității pe lângă factorul cultural este o modalitate de cunoaștere și de învățare, iar 

rezultatele trebuie să se vadă în școală, în educația elevilor, prin diseminarea celor învățate și 

aplicarea la clasă.  

 

”Învață și dă mai departe”. 


