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LANSAREA PROIECTULUI ERASMUS+
“PROFESOR EUROPEAN PENTRU LICEUL TEHNOLOGIC AUTO”
2022-1-RO01-KA122-SCH-000079501
Școala beneficiară: LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, Craiova
Țări participante: România, Turcia
Manager de proiect: prof.dr.ing. ANCA BORGOVAN-CUȚĂ

Începând cu data de 01.08.2022, in cadrul LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO,
CRAIOVA se va desfășura pentru o perioada de 17 luni proiectul Erasmus+
“PROFESOR
EUROPEAN
PENTRU
LICEUL
TEHNOLOGIC
AUTO”
ID:2022-1-RO01-KA122-SCH-000079501, prin care 18 cadre didactice vor beneficia de
granturi Erasmus+ pentru a se perfecționa prin mobilități în spațiul european
Scopul proiectului: Asigurarea unui mediu educational modern si sigur in cadrul
Liceului Tehnologic Auto, atat prin cresterea calitatii actului educational cat si prin combaterea
comportamentelor nepotrivite in cadrul scolii si in afara ei, prin intermediul participarii a 18
profesori la cursuri Erasmus+, in perioada 2022-2023.
Prin acest proiect se vor indeplini 3 obiective majore:
1.Cresterea atractivitatii lectiilor fizice si online prin dezvoltarea competentelor digitale a 6
profesori prin participarea la un curs Erasmus+ cu tematica digitala
2.Imbunatatirea mediului scolar din cadrul Liceului Tehnologic Auto,prin formarea a 6
profesori,prin cursuri europene in domeniul gestionarii fenomenului de bullyng
3.Modernizarea a cel putin 20 %din lectiile predate in scoala prin formarea competentelor
matematice si de baza in stiinta si tehnologie a 6 profesori la un curs STEM
Iar in plus se vor mai obtine:
-imbunatatirea actului educational
-dezvoltarea internationalizarii activitatii scolii
-schimbarea de mentalitati
-cresterea prestigiului scolii
-aducerea de plus valoare în cadrul liceului
-popularizarea programului Erasmus+,
-dezvoltare personala
Partenerul extern care ne va furniza cursurile potrivite va fi CAPPADOCHIA
EDUCATION.
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Mobilitatile se vor desfasura astfel:
-Flux 1 – participarea a 6 profesori la cursul "DRAMA FOR PREVENTING PEER
BULLYING IN SCHOOLS AND TEACHING EMPATHY „ in Istanbul, Turcia
-Flux 2- participarea a 6 profesori la cursul „ STEM @ SCHOOL „ in Istanbul, Turcia
-Flux 3 -participarea a 6 profesori la cursul"CLOUD COMPUTING FOR EDUCATION", in
Istanbul, Turcia.
Cursurile se vor desfășura in principiu, în aceste perioade, în funcție de disponibilitatea
partenerului extern.
Liceul Tehnologic Auto Craiova îşi doreşte promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil
şi oferirea unui cadru de progres educaţional, generator de cetăţeni activi şi productivi, apţi să
se integreze cu succes în viaţa comunităţii. Această misiune reprezintă, mai mult o stare de
spirit, o angajare a conducerii, personalului, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în acest
efort de dezvoltare. Pentru aceasta, serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa,
promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi
deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii.
Acest proiect este finanțat cu susținere din partea UE, prin Programul Erasmus+.
Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar UE nu este
responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

Manager de proiect,
Prof.dr.ing. ANCA BORGOVAN-CUŢĂ

