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                În perioada 24-28.10.2016  a avut loc la FUNCHAL-MADEIRA – PORTUGALIA  prima întâlnire 

transnaţională în cadrul Proiectului de Parteneriat  Strategic “ENTREPRENEURSHIP: A STEP TO THE 

FUTURE” (ESF)(Programul  Erasmus+). 

                 Proiectul reuneşte şcoli din Lituania, Portugalia, Italia, Turcia, Grecia şi România şi este 

coordonat de Kretingos Marijono Daujoto pagrindine mokykla din Lituania.La această reuniune, şcoala  

noastră a fost reprezentată de prof. Zepişi Simona – coordonator de proiect la nivelul şcolii şi profesor Bobu 

Raluca Maria. 

                 Scopul principal al proiectului este acela de a forma abilitățile antreprenoriale ale comunităților 

școlare, de a integra  metodele inovatoare și active în cadrul procesului de învățământ pentru a spori 

dezvoltarea aptitudinilor și competențelor elevilor, de a promova utilizarea TIC ca motor al schimbării 

sistemice pentru a creşte calitatea și relevanța educației la toate nivelurile. 

                Obiectivele  proiectului " Entrepreneurship: a step to the future " sunt:  

1. Implicarea tinerilor în activități economice și culturale cu scopul de  a se dezvolta ca cetățeni cu spirit de 

inițiativă și abilități antreprenoriale, capabili să se integreze pe piața muncii atât în țara de origine, cât și în 

Uniunea Europeană  

2. Dobândirea cunoștințelor economice, juridice, culturale necesare atât unui viitor angajat pe piața muncii, 

cât și unui viitor om de afaceri 

3. Stimularea creativității, creșterea responsabilității, integrității, evaluarea realistă a circumstanțelor, 

dezvoltarea capacității de a planifica, organiza și a pune în aplicare activitatea propusă,  asumarea riscurilor 

în procesul de luare a deciziilor -  calități necesare în afaceri, dar şi în viaţa cotidiană. 

4. Dezvoltarea abilităților și competențelor necesare la încheierea învățământul obligatoriu pentru  integrarea 

ca cetățean activ pe piața muncii la nivelul Uniunii Europene. 

              Pe parcursul întâlnirii transnaţionale s-au discutat diverse aspecte legate de organizare a proiectului 

în şcoli şi mobilităţile LTT. Astfel: 

- A fost prezentat blogul  proiectului (realizat de şcoala parteneră din Turcia) 
http://asteptothefuturecommon.blogspot.ro/ 

- S-a stabilit ca fiecarea ţară să selecteze 3 logo-uri , iar logo-ul proiectului să fie ales pe parcursul 

activităţilor LTT din Lituania (ianuarie 2017) 

- S-a discutat despre amenajarea colţului Erasmus+ 

- S-a stabilit ca până la reuniunea din Lituania să fie finalizat pliantul virtual de prezentare a şcolii 

- Fiecare partener a prezentat modul de selecţie a grupului ţintă şi a elevilor care iau parte în mobilităţi 

- S-au stabilit datele pentru desfăşurarea activităţilor LTT din  Italia (martie 2017), România 

(octombrie 2017), Turcia (decembrie 2017) precum şi condiţiile de cazare/nevoile elevilor 

participanţi 

- Au fost prezentate rezultatele proiectului care trebuie obţinute până la finalizarea acestuia ( logo, 

pliant virtual, firme de exerciţiu, 10 produse ale firmelor de exerciţiu care să fie oferite tuturor 

partenerilor, un  film despre situaţia economică din ţările partenere, un dicţionar tematic) 

- Au fost discutate diverse posibilităţi de diseminare şi valorizare a rezultatelor proiectului 

- Au fost încheiate contracte cu participanţii în proiect 

       



       

           

     

     

 



       

 

      

Au avut loc workshop-uri cu diverşi experţi şi tineri antreprenori de la CEIM ( Madeira Entreprise 

Inovation Center), IEM (Madeira Employement Institute), Dobsware, Startup. 

 Participanţii au fost impartiti în grupuri de lucru. Workshop-urile au avut ca obiective principale 

următoarele: 

- Discutarea programelor de antreprenoriat 

- Managementul unei afaceri 

- Dezvoltarea unei afaceri 

- Tineri antreprenori (studii de caz) 

Fiecare workshop a fost compus din 2 ţări participante în proiect şi tineri antreprenori ai ţării gazdă : 

Workshop 1: profesori din Portugalia şi Lituania , reprezentant CEIM (Dra Micaela Freitas) şi tineri 

antreprenori (Alexandre Caires, Joao Francisco Menezes) ; Workshop 2: profesori din Grecia şi 

România, reprezentant IEM (Dr. Feliciano Perestrelo) şi tineri antreprenori (David Olim, Yuri 

Almeida); Workshop 3: profesori din Italia si Turcia , antreprenor- autor de cărţi (Andre Leonardo), 

antreprenor Startup (Diogo Cro). Antreprenorii au explicat modul în care şi-au început afacerile 

pornind de la idee şi până in momentul în care au creat produsul final. 



 România a prezentat aspecte legate de studiul antreprenoriatului în şcoala, programa şcolară, 

programele locale si regionale de antreprenoriat si studii de caz din judeţul Dâmboviţa. 

                              

   

   



   

   

   

   



   

   

   



   

 

                             

     Am participat la o conferinţă despre antreprenoriat susţinută de reprezentanţi CEIM(Madeira 

Enterprise Innovation Center) , IEM (Madeira Employment Institute) şi de tineri antreprenori care 

sunt sprijiniţi de aceste autorităţi pentru a-şi dezvolta afacerile (Dobsware, Welp, The Keepers of 

Intheris,To do shirt). 

 

     De asemenea, am vizitat  Târgul de prezentare al tinerilor antreprenori care a avut loc în această 

perioadă în Madeira. La acest Târg au fost prezenţi antreprenori locali care au deja afaceri de succes, 

dar şi tineri antreprenori aflaţi la început de drum. 

 



   

   

   

    

 



 

Această primă activitate ne- a dat  convingerea ca vom aduce în şcoală,  prin acest proiect, un plus de 

noutate, iar activităţile proiectului, firmele de exerciţiu pe care le vom înfiinţa la nivelul şcolii, vor 

stârni elevilor din grupul ţintă, curiozitatea, interesul şi dorinţa de implicare. 

  Material realizat de profesori Zepişi Simona şi Bobu Raluca 

  
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi 

Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 


