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În perioada 23-27.01.2017  a avut loc la KRETINGA – LITUANIA  a doua 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 Daujotopagrindinemokykla din Lituania.La această reuniune, 

şcoala noastră a fost reprezentată de profesor Bobu Raluca Maria si profesor Săvescu Cornelia 

Mariana împreună cu elevele Palaș Liana Maria (Clasa a X-a E), Pulbere Daria Ioana (clasa a X-

a E) si Bălan Elena (clasa a VIII-a B). 

                 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 desfășurat o serie de activități si work-shopuri,  

s-au discutat diverse aspecte legate de organizarea proiectului în şcoli şi mobilităţile ce vor urma. 

Astfel, activitățile derulate au constat în: 

• Vizita la Primaria din Kretinga si la Inspectoratul Scolar din Kretinga 

• Turul scolii  

• Vizita la Gradina de Iarna, Muzeul Kretinga si participare in programul educational 

„Kretinga Manor coace paine” 

• Vizită la agenția de publicitate VAIZDO STUDIJA din Klaipeda unde am invatat cum sa 

realizam un afis publicitar 

• Vizită în orasul Nida unde am invatat despre afacerile din domeniul turismului  



• Work-shopuri din care am invatat cum se realizeaza un plan de afaceri si cum se scriu 

scrisori de afaceri (in limba engleza) 

• Vizită la fabrica de lumânări GERALDA  

• Realizarea unor spot-uri publicitare pentru fabrica de lumânări pe care am vizitat-o in 

ziua anterioara. Am lucrat in grupuri mixte compuse din elevi si profesori din diferite tări 

si culturi.  

• Elevii au participat la o lecție de engleză si una de economie în cadrul scolii participante. 

• Intâlnirea coordonatorilor de proiect pentru a discuta următoarele reuniuni de proiect 
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