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SHORT - TERM EXCHANGE 

Tema săptămânii: ,, Să fii  un 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 21-25.01. 2019 a avut loc a doua întâlnire de proiect, în Cartagena- 

Spania, 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:  

Dragomir I 

Maria Emilia, 

Veveriţă D. 

Elena Ioana - clasa  a X-a A,  Dinescu V.   Vasile Ciprian 

şi Huzui I.     Constantin, clasa  a XI-a Bp. 

Au fost însoțiți de profesorii:  Diaconescu  Gheorghița şi 

Samoilă Mioara. 

 Reuniunea s-a desfăşurat după agenda de lucru 

propusă de țara gazdă: întâlnirea tuturor 

participanţilor la IES San Isidoro din Cartagena, 

prezentarea echipelor, fixarea regulilor, prezentarea unei companii din 

fiecare țară parteneră( cunoscute pe plan local, național și în U.E.), vizită 

într-o instituție care susține startup-ul,  întâlnire cu un antreprenor, 

exerciții cu temă  

  Au fost repartizate sarcinile la nivel de parteneri (comune si individuale) 

pentru următoarea întâlnire. 

 

Prezentarea produselor realizate de participanți: 

 Prezentări ale companiilor din fiecare țară parteneră, cunoscute pe plan 

local, național și în U.E. 

 Exerciţiul 1 (Italia)- ,,Punctele 

mele tari și punctele  mele 

slabe - cum să le folosesc  

într-o afacere”. 

 Exerciţiul 2 (România): ,,De 

la hobby la afacere"  

 Exercițiul 3- "Activitatea 

economică- drumul către o 

activitate profesională " 

(Polonia); 

 Exercițiul 4- ,,Femeile  antreprenori" (Germania); 

 Evaluarea întâlnirii (Bulgaria). 

Implementarea proiectului va ajuta  participanții să-și dezvolte abilitățile 

lingvistice de comunicare în limba engleză, va permite  utilizarea materialelor 

de instruire și a cursurilor  on-line disponibile în limba engleză, va ajuta la   

dezvoltarea  atitudinii antreprenoriale, a spiritului creativ și  inovativ. 

Activitățile proiectului vor contribui la  o mai bună pregătire a tinerilor pentru a 



intra pe piața europeană de lucru, le va permite să lege  prietenii,  să cunoască 

culturi și sisteme educaționale noi. 

 

Produse realizate:  

 
 Completarea site-ului proiectului http://entrepreneurship-key-to-

success.000webhostapp.com/#home; 

 PPT și film despre compania TE-ROX Pașcani, România; 

 PPT : Tema - ,,De la hobby la afacere" ; 

 Diseminarea întâlnirii  de proiect în cadrul CP, Consiliului elevilor și a 

cercurilor metodice din I.S.J. Dâmbovița 

 Chestionare aplicate elevilor  și profesorilor însoțitori; 

 Album foto pe pagina face-book a proiectului 

 Buletin informativ- nr.2 al școlii. 

 

 

                                                          Coordonator  proiect:  

                                                                      prof. Diaconescu Gheorghița 
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