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Luând în considerare necesitatea evaluării şi asigurării educaţiei care să susţină dezvoltarea 

culturii instituţionale în sensul schimbărilor actuale în sistemul de învăţământ, Comisia de 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii din cadrul Liceului Tehnologic Auto, Craiova este preocupată 

de cunoaşterea de către toate cadrele didactice a cdrului legislativ care permite implicarea tuturor 

factorilor în acest proces şi implicarea personală în autoevaluare şi asigurarea calităţii. 

Identificarea nevoilor şi stabilirea tehnicilor şi activităţilor care vizează eliminarea cauzelor 

rezultatelor nesatisfăcătoare presupun control şi responsabilitate proprii, astfel încât autoevaluarea să 

fie un proces sistematic şi progresiv care să conducă la formularea judecăţilor asupra performanţei 

în raport cu obiectivele propuse. 

De aceea, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din cadrul Liceului Tehnologic 

Auto, Craiova face apel la întregul colectiv de cadre didactice să aibă în vedere dezvoltarea 

competenţelor fiecărui cadru didactic, după cum urmează: 

Competenţe profesionale: 

 Pregătire profesională superioară; 

 Reputaţia în şcoală şi comunitate; 

 Rezultate în activităţile desfăşurate pentru a contribui la creşterea prestigiului unităţii 

şcolare; 

 Preocuparea pentru pregătirea profesională continuă 

Competenţe intelectuale: 

 Deschiderea pentru schimbări, flexibilitate, receptivitate la nou; 

 Vocaţie şi pasiune; 

 Profunzime şi eliminarea superficialităţii gândirii şi acţiunilor; 

Competenţe organizaţionale: 

 Manageriale; 

 Preocupare pentru a fi organizat în acţiune şi bun organizator; 

 Iniţiativă şi inovaţie 

Competenţe morale: 

 Personalitate neconflictuală şi bun negociator; 

 Moralitate şi empatie; 

 Ataşament faţă de elevi, colegi, părinţi; 

 Competenţe de comunicare 

Liceul Tehnologic Auto, Craiova îşi propune ca finalitate: 

 Un absolvent educat şi instruit, capabil de inserţie profesională şi socială rapidă; 

 Un absolvent cu o mare putere de adaptare şi flexibilitate la schimbările impuse de o 

societate dinamică; 

 Formarea unei categorii de tineri din punct de vedere educaţional care să deservească 

societatea postindustrială, informaţională, intelectuală şi cultural – intensivă. 
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OFERĂ SOCIETĂŢII ABSOLVENŢI PREGĂTIŢI,  
APŢI DE A SE INTEGRA ÎN VIAŢA SOCIALĂ! 

 


