
Liceul „TRAIAN VUIA” 
Craiova 

„Cine crede-n zbor e stăpân peste zare.”

(Lucian Blaga)



Promoting robotics among high school 
students!

Promovarea roboticii în 
rândul elevilor de liceu! 



Începând cu 01.10.2019 liceul nostru participă la programul național
de educație „First Tech Challenge” și a creat un Club de Robotică pentru elevii
pasionați de tehnologie și educație STEM (Science, Technology, Engineering
and Mathematics). Clubul a primit de la Fundația „Nație Prin Educație”, kituri
de robotică, imprimantă 3D, trusă de scule si teren de joc. Elevii noștri au
gândit și construit un robot care a intrat în competiția BRD First Tech Challenge
România.
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Starting with 01.10.2019, our high school participates in the national 
education program "First Tech Challenge" and created a Robotics Club for students 
passionate about technology and STEM education (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics). The club received from the "Nation Through 
Education" Foundation, two robotics kits, one 3D printer, school kit and playground. 
Our students thought and built a robot that entered the BRD First Tech Challenge 
Romania competition.



Prin participarea la acest program național, elevii își dezvoltă abilități și
competențe practice, de programare, antreprenoriat și lucru în echipă. Ei își
gestionează activitatea de la club, fiind îndrumați de mentori. Obligați de
regulamentul competiției să își realizeze un jurnal al întregii activități, sunt obișnuiți
astfel să-și organizeze activitatea, să fie ordonați, să atragă și să gestioneze fondurile
obținute din sponsorizări. Toate aceste competențe și abilități dobândite în cadrul
clubului, constituie un prim pas în orientarea în carieră.

Domeniul Roboticii este un domeniu interdisciplinar. Pentru a putea rezolva cu
succes o sarcina de lucru sunt necesare cunosținte aplicate de matematică, fizică,
inginerie și programare.



By participating in this national program, students develop practical skills
and competencies in programming, entrepreneurship and teamwork. They
manage their activity at the club, being guided by mentors. The competition
regulations require them to keep a journal of their entire activity, so they are
used to organize their activity, to be orderly, to attract and manage the funds
obtained from sponsorships. All these skills and abilities acquired within the
club, are the first step in career guidance.

The field of Robotics is an interdisciplinary field. Applied knowledge of
mathematics, physics, engineering and programming are required to successfully
complete a task.



Clubul de robotică
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Meci demonstrativ Râmnicu Vâlcea







Regionala Timisoara











Robotica este intersecția științei, ingineriei și 

tehnologiei care produce mașini inteligente, numite roboți, 
ce substituie acțiunile umane. 

Omenirea fost întotdeauna fascinată de ROBOȚI!



Robotics is the intersection of science, 
engineering and technology that produces intelligent 
machines, called robots, that replace human actions.

Mankind has always been fascinated by ROBOTS!
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IMPLEMENTATE DE LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA



SĂPTĂMÂNA VET 2020!



Liceul „TRAIAN VUIA” Craiova 



Proiect ERASMUS+ 2016-1-RO01-KA102-023362
”Experiența europeană pentru dezvoltarea competențelor profesionale 

în domeniul electronicii și automatizărilor” 2016 - 2017

Stagiile de pregatire practică s-au desfășurat în două fluxuri:

Primul flux format din 25 elevi de clasa a X-a, profil tehnic, domeniul de pregătire de bază 
MECANICĂ  și-au format și dezvoltat competențe și abilități tehnice generale mecanice, la  
operatorul economic Charalambos Michael Metal Works in Cipru, localitatea Paphos, în 
perioada 27.02.2017-17.03.2017 prin realizarea unor lucrări practice cu asamblări 
demontabile și nedemontabile.

Al doilea flux format din 15 elevi de clasa a X-a, profil tehnic, domeniul  de pregătire de 
bază ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI și-au format și dezvoltat competențe și abilități 
tehnice generale în domeniul electronica-automatizări la compania P. Kousios Electrice Ltd. 
în Cipru, localitatea Paphos, în  perioada 20.03.2017- 07.04.2017 prin montarea și punerea 
în funcțiune a sistemelor de automatizări folosind energia solară.

Stagiarii VET și-au îmbunătățit competețele lingvistice și culturale, munca în echipă,   
comunicarea eficientă cu clienții   familiarizându-se cu  specificul muncii într-o companie
europeană.





• După finalizarea stagiului, stagiarii VET au
demonstrat colegilor din școală dobândirea
competențelor și abilităților tehnice prin prezentarea
lucrării practice “E-cipROtisor”, în cadrul atelierului
mecanic al școlii. Imagini relevante sunt postate pe
site-ul și pagina de facebook a proiectului.

• Produsul s-a bucurat de aprecierea colegilor și a
cadrelor didactice, fiind considerat atractiv, ușor de
manevrat și utilizat, eliminându-se efortul fizic prin
acționarea electrică.

• Lucrarea constituie legătura între mecanică -
matematică – fizică - chimie – electromecanică -
educație antreprenorială.

• Lucrarea a obținut PREMIUL al III lea la concursul
național ”MADE FOR EUROPE”



Proiectul ”ABC-ul formarii viitorilor specialisti europeni” si-a propus pentru 30 elevi de 
la Liceul Traian Vuia Craiova dezvoltarea de competente tehnice generale si dobandirea de 
abilitati practice in domeniile mecanica si informatica, precum si dezvoltarea competentelor 
lingvistice si culturale, a capacitatii de adaptare la munca si viata intr-un context cultural 
european.

Stagiile de pregatire practica s-au derulat in doua fluxuri:
I. Primul flux -15 elevi clasa a X-a, domeniul Mecanica, au participat la stagiul de pregatire 

practica de 2 saptamani la operatorul economic Charalambos Michael Metal Works in Paphos 
in perioada 13.05-24.05.2019.

II. Al doilea flux - 15 elevi clasa a X - a, profil matematica - informatica - intensiv informatica, 
au participat la stagiul de pregatire practica de 2 saptamani la operatorul economic L. Lazarou 
CTC din Paphos in perioada 24.06-05.07.2019

http://erasmusvuia2018.simplesite.com/

Proiectul ”ABC-ul formării viitorilor specialiști europeni”
Erasmus+ 2018-1-RO01-KA102-047585 

2018-2019

http://erasmusvuia2018.simplesite.com/




Proiectul Erasmus + 2019-1-RO01-KA102-061865

“Dezvoltarea competentelor prin pregatire practica europeana (DC_PPE!)” 2019-2020 – prelungit

pana in 2021

Proiectul “Dezvoltarea competentelor prin pregatire practica europeana (DC_PPE!)” implementat de Liceul

Traian Vuia Craiova isi propune pentru 30 elevi din domeniile mecanica si informatica, din clasa a X-a,

dezvoltarea intr-un mediu european, de competente tehnice generale si dobandirea de abilitati practice, precum si

dezvoltarea competentelor lingvistice si culturale.

Scopul proiectului consta in dezvoltarea competentelor profesionale la cei 30 elevi in vederea cresterii sanselor

de angajare, integrarii socio-profesionale pe piata muncii europene si facilitarii dezvoltarii personale.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

1.Dezvoltarea si aprofundarea pentru 15 elevi domeniul mecanica a rezultatelor invatarii tehnice generale prin

cunostinte, abilitati si atitudini prin realizarea de asamblari mecanice;

2.Dezvoltarea si aprofundarea pentru 15 elevi domeniul informatica a competentelor specifice prin particularizarea,

configurarea, modificarea aplicatiilor software;

3.Imbogatirea competentelor culturale si lingvistice in limba engleza prin activitatile proiectului;

4.Imbunatatirea competentelor sociale, civice si antreprenoriale prin participarea elevilor in activitatile proiectului

in vederea formarii si orientarii in cariera.

http://erasmusvuia2019.simplesite.com/

http://erasmusvuia2019.simplesite.com/


Proiectul Erasmus+ 2020-1-RO01-KA102-078404 
“Impreuna pentru o educatie de calitate (IPEC)” 

2020-2021



Proiectul Erasmus+ 2020-1-RO01-KA102-078404 
“Împreună pentru o educație de calitate (IPEC)” 

2020-2021

Proiectul “Împreună pentru o educație de calitate (IPEC)”, implementat de Liceul Traian 
Vuia Craiova își propune pentru 28 elevi din domeniile mecanică și electric, din clasa a X-a, 
dezvoltarea competențelor tehnice generale și dobandirea abilităților practice și îmbunatățirea 
competențelor lingvistice, sociale și culturale prin practică în mediul European.

Scopul proiectului constă în dezvoltarea competențelor profesionale și personale la 28 elevi 
de liceu filiera tehnologică, de nivel 4, prin pregatire practică europeană pentru creșterea șanselor de 
angajare și integrare pe piața muncii.



Obiectivele specifice:

1. Dezvoltarea pentru 14 elevi domeniul mecanică a rezultatelor
învațării tehnice generale prin cunostinte, abilitati și atitudini prin
realizarea de asamblări mecanice în mobilitate;

2. Dezvoltarea pentru 14 elevi domeniul electric a rezultatelor
învățării tehnice generale prin cunoștinte, abilităti și atitudini prin
montarea aparatelor electrice de joasă tensiune în mobilitate;

3. Îmbunătătirea competentelor culturale, sociale și lingvistice în 
limba engleză prin participarea celor 28 elevi în activitățile proiectului;

4. Realizarea unui parteneriat transnațional durabil pentru calitate în 
educație și formare profesională între cele 4 organizații implicate în 
proiect pentru acest an școlar.



Fiecare flux de 14 elevi, va desfășura o perioada de 2 săptamani stagiu de practică în 
organizațiile de primire din Paphos Cipru, astfel: 

-la P. Kousios Electrical Ltd. grupul țintă domeniul electric între 12.04.-23.04.2021 

-la Charalambos Michael Metal Works cei din domeniul mecanică între 17.05.-28.05.2021

Participanții în proiect sunt baieti si fete, 15-17 ani, dornici de învatare, cu rezultate 
bune și aptitudini practice ce provin majoritatea din mediul rural, din familii cu situații 
financiare precare, monoparentale, cu parinti plecați in străinatate la muncă și cu oportunitati 
reduse.

După pregătirea practica stagiarii vor deține cunoștințe, aptitudini și atitudini din 
Curriculumul învățămantului liceal filiera tehnologică, clasa a X-a si modulul CDL specific 
calificării și vor dobandi competențele tehnice și lingvistice astfel:



1. În domeniul de pregatire profesională electric: 

Realizeaza montarea și verifica functionarea aparatelor electrice de joasa tensiune; 
Execută lucrari de întreținere; Utilizează SDV-uri necesare executării lucrărilor de 
montare/întreținere; Comunică în limba engleză; Colaborează cu echipa în scopul 
efectuării sarcinilor; Rezolvă anumite probleme prin asumarea inițiativei.

2. In domeniul de pregatire profesionala mecanică: 

Realizeaza și verifică asamblări nedemontabile și demontabile, respectând 
normele SSM; Utilizează SDV-uri și tehnologii necesare asamblării; Comunică în 
limba engleză; Colaborează cu echipa în scopul efectuării sarcinilor; Rezolvă 
anumite probleme prin asumarea inițiativei.

http://ipec-project.simplesite.com/

http://ipec-project.simplesite.com/







