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Parteneriat strategic KA219 “Entrepreneurship: Imagination at Work” 

Durata proiectului: 24 de luni  

1 Septembrie 2017 – 31 august 2019  

 

 

Obiectivele proiectului 

• Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în rândul elevilor de la nivel liceal; 

• Dezvoltarea competenţelor de gândire creativă şi rezolvare de probleme în rândul 

elevilor de la nivel liceal, în vederea facilitării integrării pe piaţa muncii; 

• Crearea unei legături între sistemul educaţiional şi piaţa muncii secolului XXI.  

 

 

 

Partenerii 

• Sternschule Deutschlandsberg din Deutschlandsberg, Austria - coordonator  

• Instituto Profissional da Bairrada din Oliveira do Bairro, Portugalia  

• Istituto Comprensivo "Vincenzo Mennella“ din Lacco Ameno, Italia 

• Staatliche Regelschule "Friedrich Solle“ din Zeulenroda-Triebes, Germania 

• Zespol Szkol nr2 w Rybniku - Gimnazjum Dwujezyczne nr18 din Rybnik, Polonia  

• Glenamaddy Community School din Glenamaddy, Irlanda  

• Colegiul Mihai Eminescu Bacău  

• Aste Põhikool din Aste, Estonia 

 

 



Activităţi principale 

• În timpul mobilităţilor 

Participare la ateliere de lucru pe următoarele teme: 

• T.I.C. 

• Competenţe sociale în afaceri  

• Etica la locul de muncă  

• Copyright în afaceri 

• Competenţe esenţiale în afaceri 

• Creativitate în rezolvarea de probleme 

• Publicitate 

• Marketing 

Atelierele de lucru vor fi adaptate, având o versiune pentru elevi şi o versiune pentru 

profesori.  

• În afara mobilităţilor  

-participare la diseminarea mobilităţilor transnaţionale, în care se vor prezenta rezumatele 

tuturor atelierelor de lucru. 

-pregătirea unui workshop pe tema “Etica la locul de muncă” şi “Copyright în afaceri” care va 

fi prezentat în timpul mobilităţii din Italia în luna februarie 2018. 

-colaborare pentru redactarea produsului final: un E-book pe tema predării antreprenoriatului 

în şcoli. 

-monitorizarea elevilor Colegiului “Mihai Eminescu” Bacău în procesul de înfiinţare a unei 

mini-companii în echipe transnaţionale. 

Produse finale 

La nivelul elevilor 

• Mini-companii realizate în echipe transnaţionale 

La nivelul profesorilor 

• Un E-book pe tema predării antreprenoriatului în şcoli 

 



Număr de mobilităţi 

• Instituto Profissional da Bairrada – 2 cadre didactice 

• Istituto Comprensivo "Vincenzo Mennella“ – 3 participanţi (cadre didactice şi elevi) 

• Glenamaddy Community School – 3 participanţi (cadre didactice şi elevi) 

• Zespol Szkol nr2 w Rybniku - Gimnazjum Dwujezyczne nr18 – 3 participanţi (cadre 

didactice şi elevi)  

• Aste Põhikool – 3 participanţi (cadre didactice şi elevi) 

• Sternschule Deutschlandsberg – 3 participanţi (cadre didactice şi elevi) 

 

Finanţare prin intermediul A.N.P.C.D.E.F.P. 

• 16025 euro  


