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Tema săptămânii:,, Cum să fii antreprenor " 

Conținutul acestui buletin reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și 

Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul in care conținutul informației a fost folosit. 

 

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Erasmus +. 

În perioada 19-23.11. 2018 a avut loc prima reuniune de proiect, în Gdynia - Polonia, a 

parteneriatului strategic KA2, cu denumirea ,,ANTREPRENORIATUL - cheia către succes” 

Nr. de inregistrare: 2018-1-PL01-KA229-050548_2, care se implementează în liceul nostru, 

din cadrul programul Erasmus + . 

Partenerii proiectului sunt instituții din șase țări: 

 

Polonia - Gdynia: Zespol Szkol Administracyjno-Ekonomicznych – coordonator proiect; 

Spania – Cartagena: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SAN ISIDORO 

Italia- Budrio: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ,, GIORDANO BRUNO" 

Germania – Lübeck: Hanse-Schule für Wirtschaft und Verwaltung 

Bulgaria – Sofia: SOFIA VOCATIONAL HIGH SCHOOL OF TOURISM 

România- Pucioasa; Liceul Tehnologic Pucioasa. 

 

 

 

 



 

Liceul nostru a fost reprezentat la această reuniune din patru  elevi, respectiv:    Savu  Elena 

Izabela, Voicu  Elena  Valentina- clasa  a IX-a A, și Merloiu  Florin şi Neagoe  Robert 

Gabriel, clasa  a X-a Dp, domeniul de calificare: Fabricarea produselor din lemn 

Au fost însoțiți de doi  profesori:  Diaconescu  Gheorghița şi Pojereanu  Irina Cornelia. 

Reuniunea s-a desfăşurat după agenda de lucru propusă de țara gazdă: întâlnirea 

tuturor participanţilor, prezentarea echipelor, fixarea regulilor, comunicarea aşteptărilor, 

vizitarea liceului gazdă. Au fost repartizate sarcinile la nivel de parteneri (comune si 

individuale). 

Prezentarea produselor realizate de participanți: 

 Consiliere în carieră - întâlnire cu specialistul în dezvoltarea carierei  

 Exercițiul 1 - ,,Elevul antreprenor - resursele mele - șansa mea, valoarea mea 

de piață". 

 Exercițiul 2-,,Visele și realitatea - planificarea căii educaționale și 

profesionale". 

 Exercițiul 3 - ,,Voluntariatul și practica ca o oportunitate de a câștiga 

experiență profesională". 

 Ateliere de lucru cu un actor din arta de auto-prezentare 

 PPT:  Prezentări ale școlilor partenere – informații despre țară, scurt istoric, 

simbol al drapelului, populație, geografie, religie - unele sărbători, tradiții, 

oraș, liceu, mâncare tradițională 

 Picnic internațional:  cozonac, dulciuri autohtone. 

 Concurența pentru sigla proiectului 

Implementarea proiectului va încuraja participanții să-și dezvolte abilitățile 

lingvistice, va permite  utilizarea materialelor de instruire și a cursurilor  on-line disponibile 

în limba engleză. Ne vom  dezvolta  atitudinile antreprenoriale, atât  ale elevilor cât și ale 

profesorilor, le va dezvolta spiritul creativ și  inovativ . Activitățile proiectului vor permite o 

mai bună pregătire a tinerilor pentru a intra pe piața europeană de lucru, le permite să lege  

prietenii și cunoștințe care le vor permite să cunoască culturi, sisteme educaționale noi. 

 

  

                                                          

Coordonator  proiect:  

                                                                                           prof. Diaconescu Gheorghița 


