
 

IMPLICAREA ȘCOLII ÎN PROGRAME/PROIECTE COMUNITARE 

2013-2014 

- Proiectul naţional „Strategia Naţională a Acţiunilor Comunitare”, cu activităţi propuse a se organiza prin proiectul iniţiat de noi, 

„Visăm împreună”, pe patru direcţii : activităţi cultural-artistice, acţiuni caritabile, competiţii sportive, Aacţiuni de ecologizare şi protecţia 

mediului și la care au participat 28 de cadre didactice şi 83 de elevi voluntari din şcoală. Acţiunile s-au organizat în colaborare cu Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Beneficiari direcţi ai acţiunilor cuprinse în proiect au fost copii/tineri fără locuinţă și 

copii/tineri abandonaţi. Beneficiari indirecţi sunt elevii voluntari din Liceul Tehnologic Auto, familiile celor aflaţi în dificultate, comunitatea 

- Proiectul „E-learning în educaţia adulţilor”, proiect educaţional care vizează îmbunătăţirea procesului educaţional al elevilor adulţi. 

- ”Strategia Naţională a Acţiunilor Comunitare” (SNAC) - activităţi de voluntariat(activități cultural-artistice şi caritabile) desfășurate: 

- „Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” , 14-16  noiembrie,  

-  Ziua Internațională pentru Drepturile Copilului - 20 noiembrie, 

- “Dincolo de cuvintele rostite”- concurs de desene,  

- ,,Feerie de Crăciun” - Colinde în jurul bradului de Crăciun - 19 decembrie 2013 

- Amenajarea parcului şcolii, 1 iulie 2014 

- Proiectul județean ”În pragul vieții 4”, în parteneriat cu Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Craiova 

- Proiectului concurs ,,Competiţia tinereţii”, aflat la ediția aVI-a, şi organizat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj  și Consiliul Județean al Elevilor Dolj în care s-au implicat 107 elevi. 

- Proiectul „Șanse pentru un loc de muncă”, derulat cu S.C.POPECI UTILAG GREU S.A. începând cu anul şcolar 2006-2007, până în 

prezent. 

- Proiectul „Alege-ţi drumul spre angajare”, derulat cu S.C. DICO ROMÂNIA S.R.L. începând cu anul şcolar 2011-2012 şi în prezent . 

Prin derularea celor două proiecte s-a îmbunătăţit inserţia profesională a absolvenţilor, 44 absolvenţi ai unităţii noastre şcolare fiind în 

prezent angajaţi ai celor două firme. 

- Proiectul ”Alegerea carierei - de cine este influenţată?”, în parteneriat cu Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, 

Facultatea de Mecanică, S.C. Popeci Utilaj Greu S.A., S.C. Electroputere S.A., OMV Petrom Bucureşti, S.C. Peugeot-Simode Impex S.R.L., 

S.C. Autozon S.R.L., S.C. Skoda- Autec Autotechnik S.R.L., proiect implementat începând cu  anul şcolar 2009-2010 şi reluat în fiecare an 

şcolar la clasele terminale 
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Liceul Tehnologic Auto - Planul de acțiune la școlii 2013-2020 

- Proiectul „Let's do it, Romania!”, campanie naţională de curăţenie la care, din 2010 şi până în prezent, cadre didactice şi elevi 

au participat ca voluntari realizându-se conştientizarea celor implicaţi şi formarea la aceştia a unei atitudini responsabile privind 

necesitatea conservării mediului. 

- Proiectul „Adoptă un liceu”, iniţiat de Asociaţia ROI şi organizaţia non-guvernamentală Şcoala de Valori şi construit pe 

experienţele dezvoltate de către organizatori în anii precedenţi în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, care îşi propune creşterea calităţii 

educaţiei la nivelul unităţilor şcolare adoptate – continuu, ireversibil şi sustenabil pe o durată de 3 ani 

 


