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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 + 



Proiectul cu titlul: „ Entrepreneurship. Practical, innovative, creative” cu 

numărul de înregistrare 2018-1-PL01-KA229-050938_2, finanţat de Comisia 

Europeană prin intermediul programului Erasmus+, Acţiunea cheie 2: Cooperare 

pentru inovare şi schimb de bune practici, a mai încheiat încă o etapa, odată cu 

întâlnirea transnaţională din Pucioasa, Dâmbovița, în perioada 13-17.05.2019. 

Parteneri proiectului sunt instituţii din șase țări: 

Polonia - Katowice: Școala Tehnică Nr. 15 im. Tomasza Klenczara – coordinator 

proiect; 

Turcia - Aliaga: Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; 

Republica Cehă - Most: Stredni odborna skola podnikatelska, s.r.o.; 

Spania - Alcala de Henares, Madrid: Ies Albeniz; 

Franța – Bordeaux:  Liceul Toulouse Lautrec; 

România – Pucioasa; Liceul Tehnologic Pucioasa. 

Tema reuniunii a fost „Compani virtuale”, astfel la nivelul fiecărui partener au 

fost înființate câte o firmă de exercițiu virtuală. 

LUNI – 13.05.2019 

➢ Stabilirea și discutarea regulilor și 

așteptărilor 

➢ Activitate de cunoștere a 

partenerilor. Speed dating 

➢ Împățirea elevilor pe grupe mixte 

pentru activitățile: chestionar 

stadal și identificarea birourilor 

pentru deschiderea unei firme.  

➢ Prezentare - exemple de bune practici – parcursul unui antreprenor din 

comunitate prezentare HOTEL MARINA 



➢ Prezentarea produselor fiecărei companii a partenerilor (poster, pliant, flyer, 

etc.)  

Firma RO STAYL – comercializarea de produse care promovează România. 



Cele șașe firme de exercițu ale tuturor partenerilor. 

➢ Discutarea programului săptămânii 

➢ Vizită la compania Ralex, un alt antreprenor din comunitate. 

➢ Aplicarea chestionarului stradal privind rolul disciplinei Ed. Antreprenorială 

și a proiectelor europene în educație.  

 

 

 

 



MARȚI -14.05.2019 

➢ Întâlnire cu directorul liceului prof. Arjan Laurenția, cadre didactice ale 

liceului 

 

➢ Program artistic prezentat de elevii liceului  

➢ Prezentarea platformei EUROPEN-PEN International - Practice Enterprise 

Network 

https://www.penworldwide.org/  

➢ Prezentarea platformei ROCT.RO - 

http://www.roct.ro/  

https://www.penworldwide.org/
http://www.roct.ro/


➢ Ateliere de lucru privind prezentarea 

chestionarelor stradale realizarea unur PPT-uri pe 

grupe mixte  

➢ Joc de rol pe grupe mixte – depunerea 

documentelor necesare înființării unei firme 

➢ Întâlnire coordonatori: discuții privind 

completarea câmpurilor pe platforma Mobility 

Tool si platforma eTwinning 

➢ Vizită - Complex Class Park Targoviste 

➢  Vizită culturală Târgoviste  

 

 

 

 

 

 

 



MIERCURI – 15.05.2019 

➢ Prezentarea fiecărei companii a partenerilor PPT/film: „ Cum ne promovăm 

compania?”  

➢ Ateliere de lucru privind prezentarea depuneri documentelor necesare 

înființării unei firme 

➢ Întâlnire coordonatori – sarcini pentru următoarea reuniune de proiect din 

Madrid, Spania 

➢  vizită clubul copiilor, muzeu demonstrații  

 

 

 

 

 

 

 

 

➢  Activități sportive 

 

 



JOI – 16.05.2019 

➢ Vizită culturală – Brașov – Râșnov – Bran 

➢ Vizită compania de peturi Sabiplast SRL – Săcele, Brașov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VINERI – 17.05.2019 

➢ Activitate la centru de informare turistică Pucioasa 

➢ Prezentarea chestionarelor stradale/traseu documente înregistrare de către 

grupele mixte de elevi 

➢ Evaluarea săptămânii și a unui an de proiect 

➢ Vizită culturală – Castelul Peleș, Sinaia 

 

 



➢ Acordarea certificatelor, petrecerea de rămas bun 

Turcia și Republica Cehă  

Franța 

 

 

 

 

 

 

Spania 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

Polonia  

 

  Ansamblul de dans 

condus de  

prof. Ionescu Sorina 



Am petrecut împreună! 

Majoratul elevei Karolína 

Barcalová din Republica Cehă în 

Pucioasa. 

 

 

Cadrele didactice și elevii Liceului Tehnologic Pucioasa consideră că 

beneficiile parteneriatului Erasmus+ sunt numeroase: schimbul de idei, 

oportunitatea de a afla de la ceilalţi colegi implicaţi în sistemul educational 

european cum abordează dezvoltarea spiritului antreprenorial. 

Implementarea noilor metode și strategii europene la nivelul instituției noastre 

va îmbunătății procesul instructiv-educativ și va facilita elevilor o orientare către 

viitoarele lor cariere prin dezvoltarea de aptitudini și abilități specifice acestora. 

Considerăm implementarea proiectelor europene provocare și satisfacție 

profesională! 

 

   Conținutul acestui articol reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, 

iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul 

in care conținutul informației a fost folosit. 

                                                              Coordonator proiect: prof. Frațilă Carmen 


