
Proiect ROSE: Din nou Școala de Vară “Viitor Student” la Facultatea de Mecanică

După finalizarea cu succes a primei Școli de Vară din cadrul Proiectului privind învățământul secundar ROSE ale cărei activități s-au
derulat în perioada 19 iulie – 1 august 2021, Facultatea de Mecanică din cadrul Universității din Craiova va desfășura online, în perioada 30
august – 12 septembrie 2021, o nouă Școală de Vară cu titlul „Viitor Student” în cadrul aceluiași proiect.

Scopul activităților didactice, remediale și extracurriculare prevăzute în cadrul Școlii de vară este motivarea elevilor în vederea finalizării
studiilor liceale prin promovarea examenului de bacalaureat și apoi atragerea lor ca studenți la Facultatea de Mecanică din Craiova. Activitățile
propuse contribuie la îndeplinirea obiectivului general al proiectului și anume atragerea elevilor din liceele regiunii Sud-Vest Oltenia către un
învățământ superior de calitate și facilitarea accesului acestora la învățământul terțiar din domeniul Ingineriei mecanice și Ingineriei civile prin
Facultatea de Mecanică.

Timp de două săptămâni, alți 52 de elevi de la trei licee din Oltenia, partenere ale Facultății de Mecanică – Liceul Tehnologic “Brătianu”
– Drăgășani, Liceul “George Țărnea” - Băbeni și Liceul “Gheorghe Surdu” - Brezoi vor participa în cadrul școlii de vară, în mediul online, la
activități de consiliere profesională și orientare în carieră, ateliere de lucru în domeniul dezvoltării personale, cursuri de specialitate din
domeniul ingineriei mecanice și ingineriei civile, ateliere de lucru în domeniul Ingineriei Autovehiculelor, Ingineriei Industriale, Ingineriei
Transporturilor și Ingineriei civile și workshop-uri cu diverse teme, vizite virtuale de studiu la agenți economici – parteneri ai Facultății de
Mecanică, activități extracurriculare care presupun prezentarea ofertei educaționale a Facultăților din cadrul Universității din Craiova, vizitarea
obiectivelor culturale din municipiul Craiova: Muzeul de Artă, Muzeul Olteniei din Craiova, Casa Băniei, etc. dar și activități recreative în mediul
online.

Pentru o participare optimă la toate activitățile din cadrul proiectului, fiecare elev a primit în mod gratuit
 în cadrul proiectului un laptop cu cartela telefonică, materiale de instruire și Ghidul Școlii de Vară.


