LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEŞTI
Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax 0248251824, e-mail:
liceulastra@yahoo.com; web: liceulastra.ro

PARTENERIATE PENTRU INTEGRAREA ABSOLVENȚILOR PE PIAȚA MUNCII
VIZIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEŞTI
Împreună pentru viitor, prin calitate, eficienţă, profesionalism, către noile tehnologii
impuse de dezvoltarea tehnologică, alături de parteneri puternici!

OBIECTIVUL GENERAL AL LICEULUI TEHNOLOGIC ASTRA


Cresterea gradului de angajabilitate al elevilor prin programme
de invatare adaptate la solicitarilor de pe piata muncii



OBIECTIVE SPECIFICE

1.

Dezvoltarea parteneriatului social la nivelul unitatii de invatamant, ISJ,
Comunitate locala si agenti economici

2.Dezvoltarea abilitatilor si competentelor transversal, cheie,
mentinerea competitivitatii pe piata muncii a viitorilor angajati
3.Dezvoltarea competentelor profesionale specific elevilor in
cresterii insertiei pe piata muncii

pentru

vederea
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OfertaLiceului Tehnologic Astra, pentru invatamant profesional si profesional dual, 2020-2021

Denumirea operatorilor economici
cu care sunt încheiate contractecadru pentru practica elevilor în înv.
prof. /contracte de parteneriat în
înv. Dual

Forma de
organizare,
dual/profesional

Nr clase

Nr locuri

dual

1

28

SC OMV Petrom SA

dual

0,66

20

SC Automobile Dacia SA

dual

0,28

6

SC Automobile Dacia SA

Mecanică

Operator sonde
Operatori la masini cu comanda
numerica
Electronist aparate si
echipamente
Electronist aparate si
echipamente

dual

0,72

15

SC Sisteme de Productie Cablaje SRL

Mecanică

Strungar

dual

0,33

10

SC Automobile Dacia SA

Mecanică

Frezor-Rectificator

dual

0,33

10

SC Automobile Dacia SA

Mecanică

dual

0,33

10

SC Automobile Dacia SA

profesional

1

28

Distribuție Oltenia

profesional

0,34

10

SC Metabet CF SA

Mecanică

Rabotor - Mortezor
Electrician, exploatare statii si
centrale electrice
Operatori la masini cu comanda
numerica
Lacatuș construcții mecanice si
utilaj tehnologic

profesional

0,5

14

SC Metabet CF SA

Mecanică

Sudor

profesional

0,5

14

SCMetabet CF SA

Domeniul de
pregătire
Mecanică
Mecanică

Mecanică

Electric
Mecanică

Calificarea profesionala

1.PARTENERIAT CU S.C. OMV PETROM S.A
Oferta: Burse suplimentare pentru fiecare elev de 500 lei/lună ( 28 elevi) plus 200 lei
pentru primii 10 elevi din semestrul 2, al anului scolar.
Practica la punctele de lucru ale partenerului
Suporturi de cursuri pentru modulele de specialitate
Tabara timp de o săptamana în ,, Țara lui Andrei” pentru fiecare cursant,
Dotare atelier de lăcătușerie, modernizare etaj 1 cămin internat, mobilier
pentru sala de mese din cantina școlară, dotare cu echipamente de specialitate a
poligonului șoală, personalizare sală de clasă, personalizare sală de clasă.

2. PARTENERIATCU S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.- învățământ dual
Ofertă: burse suplimentare lunare 400 lei/elev + 200 lei /elev pentru primii cinci elevi din clasă
Ședințe de orientare, consiliere și dezvoltare personală,
Implicare in dotarea atelierului de prelucrari prin aschiere,
Echipament de protecția muncii ,
Practică comasată in uzină, masă de pranz acordata elevilor in perioada de practică comasată.

3. PARTENERIAT SC SISTEME DE CABLAJE PITEȘTI
Ofertă:Bursă suplimentară de 200 lei /cursant
Practică comasată in fabrică și masă calda in zilele de practică
Sala de clasă personalizată,atelier dotat la sediul Draexalmaier, atelier
amenajat si in curs de dotare in L T Astra
Implicarea elevilor in activități de voluntariat

4. PARTENERIAT CU S.C. DISTRIBUȚIE OLTENIA
OFERTĂ:Bursă suplimentară de 200 lei primilor cinci elevi din clasă
Atelier pentru calificări din domeniul electric dotat in sală
Practică la agentul economic partener
Ateliere lunare de dezvoltare personală pentru elevi si profesori

5. PARTENERIAT CU S.C. METABET C.F. S.A.
OFERTA:

Echipament de protecție,
Practică la agentul economic ( fiecare elev este repartizat la un muncitor specialist)
! S.C. Metabet S.A este primul partener care a solicitat dezvoltarea CDL-ului ,,Limba engleză tehnică
aplicată”

6. S.C. NIDEC CORPORATION INTERNAȚIONAL S.A.
Ofertă: Bursă suplimentară de 400 lei/luna/elev
Practica la partenerul economic
Masa asigurată în zilele de practică
Echipament de protecția muncii

•Liceul Tehnologic Astra a dezvoltat un învățamânt profesional si profesional dual
bazat pe:
-flexibilitateam asigurat condiții pentru implementarea curriculumului
la nivel localin funcție de cerintele agentilor economici care sustin calificarile
din planul de scolarizare
-nevoile elevilor si angajatorilor
am dezvoltat un sistem care pună accent
pe oferirea de sanse egale tinerilor.
Oferim un proces educativ care se desfasoara pe doua directiiși în două locuri de
învățare: la școală se dobândesc cunăștințe teoretice și cele practice generale
iar la agentii economici partea in care-și desfășoară practica comasată unde are
loc achiziția cunoștințelor și deprinderilor practice.


Concluzii: ne dorim să creștem tot mai mult în direcția dezvoltării

invatamantului profesional sa dezvoltam povestea noastră de succes in direcția
învățământului dual!

MULȚUMESC!
prof.Maria Ionică
Director,
Liceul Tehnologic Astra

