
  

Fișa descriptivă parteneri asociați în cadrul proiectului “Acces spre Succes” PN2058 

 

Numele școlii COLEGIUL TEHNIC AUGUST TREBONIU LAURIAN 

Localitate, județ AGNITA, Jud. SIBIU 

Nr. de elevi 681 

Nr. de profesori 45 
Scurt text descriptiv despre 
școală, implicări în proiecte, 
povești de succes etc 

Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” are o istorie 
demnă de consemnat în peisajul cultural agnițean, având 88 de 
ani de activitate, tradiţie şi excelenţă, o perioadă plină de 
împliniri şi realizări. 

Cu toate transformările și schimbările suferite de-a lungul 
celor 88 de ani de existență, colegiul s-a impus pe plan local și 
nu numai, ca principal centru de cultură și formare a 
generațiilor de elevi. 

Valoarea şi prestigiul de care se bucură colegiul nu a apărut 
din întâmplare ci îşi are izvorul în valoarea oamenilor care îl 
slujesc şi care l-au slujit cu devotament dea lungul timpului  fie 
profesori,  elevi, în munca tuturor depusă zi cu zi.  

Astăzi elevii sunt îndrumați de 45 de cadre didactice 
calificate și au la dispoziție cinci corpuri de clădire, trei 
localizate în oraș și două în satul Ruja. Școala este dotată cu 
săli de clasă modernizate, C.D.I., laboratoare de informatică, 
ateliere școală  și săli de sport. În prezent, școala noastră educă 
elevi  cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani, înscriși în ciclul 
preșcolar, primar, gimnazial, liceal și profesional 

Colegiul Tehnic „A.T.Laurian” Agnita și-a propus să le 
asigure un viitor european elevilor, şanse egale de afirmare şi 
integrare socioprofesională a acestora, să creeze condiţiile 
obţinerii de satisfacţii profesionale pentru toţi cei care lucrează 
în instituţie, să realizeze un parteneriat şcoală-părinţi-
comunitate locală, raportându-se permanent la standardele şi 
bunele practici ale UE.  
Colegiul a fost implicat în proiecte de parteneriat cu unități 
similare din UE și din alte zone:  
• Programul Erasmus+ KA1,  proiect nr. 2020-1-RO01-
KA102-078278, ”COMPETENȚE EUROPENE PENTRU 
VIITOR prin stagii de practică în companii europene!” 



  

• Programul ERASMUS+, (KA1, nr. 2020-1-RO01-KA102-
078278-„Stagiu de practică la nivel european pentru 
confecționer produse textile și tâmplar universal”; 
• Acreditarea Erasmus pentru mobilități Erasmus+ în 
domeniul „Formare profesională (VET)”: Acreditare numărul: 
2020-1-RO01-KA120-VET-095209; 
• Proiectului strategic nr. 2018-1-ES01-KA201-051005 cu 
titlul „BIAS SCHOOL TV”; 
• Program ERASMUS+ nr. 2015 – 1- RO01-KA102-014472, 
„Instruire  europeană în Activităţi de comerţ şi Intervenţii 
tehnice componente hardware”; 
• Proiect de mobilitate Leonardo da Vincii LLP-LdV/ IVT 
/2011/RO/ 196 : "Dezvoltarea de competenţe la nivel european 
în domeniul informaticii şi comunicaţiilor în vederea integrării 
pe piaţa muncii"; 
• Proiect de mobilitate Leonardo da Vincii LLP-LdV/ IVT 
/2011/RO/ 195: „Pregătire profesională la nivel european în 
fabricarea produselor din lemn”; 
• Proiect : Comenius – Proiect bilateral COM-08-PBL-104-
SB-UK  „Stop ! This is our community...”;  
• Implicarea în proiectul POCU 6.14 - ORIENTARE - 
Aducem școala la locul de munca!, ID MySMIS: 131163; 
• Proiect  „Succes școlar - reușită în viață” din cadrul 
Proiectului  privind Învățământul Secundar (ROSE) – RUNDA 
II;  
• Titlului pentru colegiu ,,Școală Ambasador a Parlamentului 
European”; 
• Proiecte: EduAcces, Acces spre Succes 2020-2021 
• Proiectul "United in diversity - Europe  seen by children";  
• Parteneriat cu Școala Paasbergschool – Oosterbeek (Olanda) 

Testimonial 
 
Un scurt mesaj din partea 
Direcțiunii școlii cu impresii 
legate de proiect și așteptările 
proiectate după finalizarea 
proiectului  

“Acest proiect vine în sprijinul elevului, al școlii dar și al 
comunității. 
Activitățile de sprijin și consiliere pentru elevi și  părinții 
elevilor va ajuta progresul copiilor, integrarea în societate și 
succesul școlar al acestora. 
Prin pași precum competiția „Tânărul antreprenor”, ceea ce 
înseamnă o etapă spre  învățământul liceal/profesional, dar și 
spre integrare socială, copiii își dezvoltă spiritul civic și 
antreprenorial, dar mai mult decât aceste competențe își 
intensifică atitudini precum empatie, colaborativitate, 
incluziune și proactivitate. 



  

Toate acestea vor avea drept consecință imediată potențarea 
motivației, reducerea abandonului școlar, creșterea ratei de 
tranziție în învățământul liceal/profesional, dar mai important, 
dezvoltarea unor oameni competenți, fericiți.” 
 
Nume, prenume, Lăstun Otilia Bogdana 
Funcția în cadrul școlii director 

 

 

 

 
 


