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OBIECTIVE: 

 

 Realizarea documentației necesare studiului 
Educației antreprenoriale, Economiei, 
Administrării Afacerilor, în scopul dezvoltării 
competențelor tinerilor; 

 Utilizarea unor metode inovative printr-o 
abordare creativă a procesului educativ formal; 

 Cooperare transnațională între profesori și 
dezvoltarea competențelor digitale și lingvistice 
ale acestora; 

 Creșterea legăturii dintre școală și viața reală; 

 Creșterea motivației elevilor în vederea evitării 
abandonului școlar; 

 Creșterea posibilităților de angajare în viitor. 



UN PROIECT INOVATIV ȘI COMPLEMENTAR 

ALTOR PROIECTE EUROPENE 
 

 Proiectul este inovativ prin: 

 

 Crearea platformei de învățare: Learning platform Young 
people Entrepreneurial skill development possibilities; 

 Promovarea utilizării e-learning ; 

 Promovarea învățării formale și nonformale; 

 Promovarea învățării active – Elevii vor avea contact direct 
cu lumea reală, cu mediul de afaceri prin colaborări în 
comunitatea locală, vor utiliza metode bazate pe activități 
practice; 

 Cooperare reală: școală – antreprenoriat – comunitate 
locală. 

  

 Proiectul continuă colaborarea dintre școlile din 
România, Turcia și Letonia. 

 

 



REZULTATE 

Rezultate directe 
 1. Platforma de învățare  "Young people Entrepreneurship skill development 

possibilities" creată pe Moodle: 

 - aceasta se adresează în primul rând elevilor din grupul țintă a căror vârstă e 
cuprinsă între 15 și 19 ani 

 - conținuturi adaptate contextului economic actual, bazat pe dobândirea de 
competențe  

 - conținuturi în 6 limbi. 

 2. Jocuri cu simulări din domeniul economic. 

 3. Expoziție foto 

 4. Conferințe regionale și work-shopuri pentru a studia și promova platforma de 
învățare precum și produsele finale ale proiectului 

 

Rezultate indirecte 
 1. Elevii vor studia planuri reale de afaceri, le vor analiza și prezenta pe echipe. 

 2. Elevii vor studia mediul de afaceri din țările partenere folosind diferite 
metode – chestionare, interviuri, cercetare, analiză a datelor. 

 3. Participanții vor învăța strategii de planificare a viitoarei cariere 

 4. Profesorii vor prezenta diferite metode și tehnici de lucru. 

 5. Participanții își vor îmbunătății competențele antreprenoriale, lingvistice, 
digitale. 

 6. Creșterea toleranței în rândul tinerilor, prin acceptarea diversității culturale 
– istorie, obiceiuri, tradiții, gastronomie, religie. 

 

 

 

 

 

 



INDICATORI CALITATIVI ȘI 

CANTITATIVI 

 1. Platformă de învățare Moodle. 

Indicatori cantitativi: 

  5 țări înregistrate. 

  cel puțin 25 profesori înregistrați 

  cel puțin 500 elevi înregistrați 

 Minim 8 materiale/ teme încărcate în 6 limbi, fiecare cu 

teste de evaluare  

 Minim 2 jocuri / simulări în domeniul economic 

 O modalitate de certificare. 

  cel puțin 144 tineri certificați. 

Indicatori calitativi: 

  Platforma oferă o multitudine de informații, este atractivă 

și ușor de utilizat. 

 



INDICATORI CALITATIVI ȘI 

CANTITATIVI 

 2. Activități pentru elevi ”Bugetul personal” 

 Indicatori cantitativi: 

  cel puțin 2 activități desfășurate în fiecare țară 

  cel puțin 200 de elevi instruiți 

  cel puțin 30 de elevi participanți în organizarea 

activităților 

Indicatori calitativi: 

  Evaluarea pozitivă a elevilor 

  Evaluarea pozitivă a colaboratorilor cu privire la 

activitățile și materialele realizate. 

 



INDICATORI CALITATIVI ȘI 

CANTITATIVI 

 3. Materiale de studiu cu privire la piața 
muncii și mediului de afaceri. 

Indicatori cantitativi: 

  cel puțin 185 de chestionare aplicate angajaților 
și antreprenorilor. 

  interviuri cu cel puțin 20 de angajați. 

  interviuri cu reprezentanți ai instituțiilor locale – 
cel puțin 5. 

  cel puțin 5 studii în limbile native. 

Indicatori calitativi: 

  Analize realizate de către profesori cu privire la 
utilitatea materialelor realizate.  

 



INDICATORI CALITATIVI ȘI 

CANTITATIVI 

 4. Expoziție foto despre mediul de afaceri. 

Indicatori cantitativi: 

  cel puțin 5 poze din fiecare țară. 

  expoziții în școală, la Biblioteca Județeană, la 

centrul de informare turistică din cele 5 țări. 

  cel puțin 200 de vizitatori din fiecare țară ai 

blogurilor/ platformei. 

Indicatori calitativi: 

  Aprecieri în mass-media locală. 

 



INDICATORI CALITATIVI ȘI 

CANTITATIVI 

 5. 2 conferințe regionale și 3 workshop-uri.  

Indicatori cantitativi: 

 Cel puțin  225 de participanți. 

 Cel puțin 2 articole în mass-media. 

Indicatori calitativi: 

  Interesul profesorilor de la alte școli cu privire la 

facilitățile platformei de învățare.  



INDICATORI CALITATIVI ȘI 

CANTITATIVI 

 6. Webinare, învățare on-line, 

videoconferințe. 

Indicatori cantitativi: 

  cel puțin 3 activități. 

  Participanți: cel puțin 150 elevi, 28 profesori. 

Indicatori calitativi: 

  Evaluare pozitivă.  



IMPACT ASUPRA PARTICIPANȚILOR 
 Elevii participanți în proiect: 

 - își vor îmbunătăți competențele și cunoștințele de economie;  

 - vor deveni mai motivați;  

 - vor participa la activități informale benefice studiului; 

 - vor participa în activități de planificare a carierei;  

 - vor acumula cunoștințe necesare pe piața muncii. 

 Profesorii participanți în proiect: 

 - vor colabora cu profesorii participanți – la nivel local, regional, 
european; 

 - vor testa și aborda noi metode, utilizând și tehnici moderne, digitale;  

 - vor comunica, inclusiv online (webminare, forumuri, conferințe ) 

 Organizațiile participante: 

 - vor dezvolta o abordare europeană a procesului educativ bazată pe 
cooperarea internațională între școli;  

 - o mai bună cooperare între educație (sectorul de instruire) și piața 
muncii;  

 - promovarea activităților informale; 

 - promovarea cooperării dintre școală și comunitatea locală;  

 Alte persoane: 

 - antreprenori – va crește numărul tinerilor antreprenori; 

 - angajații din sistemul educațional, angajații municipalității– tinerii 
vor fi mai implicați în munca lor și în rezolvarea de probleme.  



ACTIVITĂȚI LOCALE – CONCURS 

DE LOGO 



STUDIU ”MODALITĂȚI DE 

ÎMBUNĂTĂȚIRE A COMPETENȚELOR 

ANTREPRENORIALE LA COLEGIUL 

ENERGETIC” 

 Elevii au completat următorul chestionar: 

 http://kwiksurveys.com/s/PbQDNHTA  

 Profesorii și elevii au realizat un raport pe baza 

răspunsurilor obținute. Raportul urmează să fie 

prezentat în Letonia, Valka, în perioada 23-27 

Noiembrie 2015, cu ocazia primei întâlniri 

transnaționale. 
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ACTUALIZAREA PERMANENTĂ A SITE-ULUI ȘCOLII 

DISEMINARE ON-LINE, ÎN PRESĂ ȘI ÎN CADRUL 

DIFERITELOR ACTIVITĂȚI ORGANIZATE ÎN 

COMUNITATEA LOCALĂ 



FILME ȘI PREZENTĂRI 

 Film realizat de elevii de la clasa a X-a A 

 http://sendvid.com/nvc2zmg2  

 Film realizat de elevii de la clasa a X-a D 

 https://www.youtube.com/watch?v=tEaRloEFEsE

&feature=youtu.be  

 Film realizat de elevii de la clasa a IX-a A 

 

 Film realizat de elevii de la clasa a IX-a C 

http://sendvid.com/nvc2zmg2
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SP 

  

 Disclaimer:  

  

 Aceasta prezentare reflecta numai punctul de 

vedere al autorului. 

 

Agenția Națională pentru Programe Comunitare 

în Domeniul Educației și Formării Profesionale și 

Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru 

nicio utilizare care poate fi dată informațiilor 

respective. 

 



 Coordonator proiect: prof. Codruța Elena Țenea 

 Responsabil promovare: prof. dr. Ana-Maria 

Udrescu 


