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Țări partenere: 

Germania 

Grecia 

Spania 

România 

Turcia  



 elevii de liceu (cu vârste între 15 și 18 ani) 

 profesori 

 familiile elevilor 

 reprezentanți ai comunităților locale și ai mass-mediei 
locale.   

Fiecare școala va implica 50 de studenți în proiect, astfel 
încât vor exista în total 250 de studenți care vor participa 
activsă fie implicați în activitățile organizate la nivel 
local; 80 de elevi din cei 250 (16 studenți /școală) vor 
participa la întâlnirile internaționale cu 40 de cadre 
didactice (8 profesori / școală). 

Grup țintă: 



RESPONSABILITĂȚI     



 Manager  general  al proiectului  

 Facilitator  al unui mediu de lucru prietenos 

 Crearea site-urilor  web 

 Difuzarea proiectului pe SEG si platforma de 
diseminare Erasmus + 

Germania 



Turcia 
 Crearea unui set de instrumente electronice care 

conține informații despre munca noastră comună și 
despre organizarea Târgului Patrimoniului Cultural. 
Această  activitate  are drept scop să dezvolte 
cooperarea între școală, familii și comunitatea locală și 
să încurajeze includerea în rândul studenților.  

Spania 
 Crearea  dictionarului  comun si a Grupului 

eTwinninng 



Grecia 
 Organizarea seminarului “Model de afaceri” 

 Activitatea campaniei publicitare 

România 
 Crearea revistei electronice “Cum  as face lumea un loc 

mai bun?” 

  DVD-ul proiectului. 



Argument 
 Proiectul este menit să îmbunătățeasca abilitățile antreprenoriale 

ale elevilor  prin practică. 

 Antreprenoriatul este ceea ce conduce piața mondială din punctul 
de vedere al dezvoltării economice cat și a ocupării forței de muncă, 
dar ceea ce se află la baza acesteia este de fapt inovația. 

  Antreprenoriatul social este cu certitudine un subiect atrăgător 
pentru elevii  de astăzi și, de asemenea, îndemnul să se implice în 
viața comunităților lor, ajutând astfel la stimularea 
antreprenoriatului și, de asemenea, de a  face parte dintr-un proiect 
internațional. Proiectul  îndeplinește obiectivele cadrului strategic 
pentru UEcooperarea în domeniul educației și formării (ET 2020), 
promovează coeziunea socială, încurajează creativitateași spiritul  
antreprenorial și aduce îmbunătățiri în calitatea educației și 
întărește UE în conformitate cu articolul 2 din Tratatul privind 
Uniunea Europeana. 



Scop 
 Scopul principal al acestui proiect este de a folosi 

educația deschisă care să permită participanților să-si 
împărtășească cunoştinţele, pentru ca ulterior aceștia 
să dobândească abilități antreprenoriale. 



Obiectivele principale ale proiectului: 

 dezvoltarea spiritului de antreprenoriat social al celor  80 de 
elevi din 5 școli din UE pe parcursul a  2 ani 

 oferirea de cunoștințe și abilități participanților în domeniul 
antreprenoriatului social 

 extinderea competențelor cheie ale secolului 21 ale 
studenților din 5 școli din UE 

 creșterea gradului de conștientizare cu privire la valorile și 
diversitatea UE 

 facilitarea unei colaborări mai bune între 5 școli din UE 



Rezultatele reale pe care se 
așteaptă să le atingă proiectul: 
 Erasmus + colțuri-chestionare 

 logo-ul comun 

 prezentări ale partenerilor 
 cinci prezentări: "De ce antreprenoriatul social?„ 

 cinci prezentări: "Antreprenoriatul social în țara mea„ 

 un dicționar comun-un seminar model de afaceri Canvas- cinci 
povestiri digitale "Ideea de afaceri a întreprinderii sociale„ 

 o campanie de publicitate 

 o revistă electronică "Cum aș face din lume un loc mai bun?„ 

 Târg de patrimoniu cultural 

 un set de instrumente electronicemateriale promotionale: pliante, 
inele de chei 

 un site web comun 

  DVD-ul proiectului 



 Date financiare: 



Vizita din Turcia 
 Fiecare echipaj și-a prezentat sistemul de învățământ 

și școala de proveniență 

 S-a realizat o vizită la o intreprindere de antreprenoriat 
social 

 S-au realizat vizite culturale și tematice 

 S-au stabilit sarcinile pentru fiecare vizită 









Vizita la Craiova 
 Fiecare echipaj a prezentat ideea de afacere 

 Elevii au realizat dicționarul  de termeni specifici 
educației antreprenoriale 

 S-au desfășurat activități culturale (activități 
demonstrative și activități interactive în care au fost 
implicați atât profesorii, cât și elevii), vizită tematică la 
o fabrică de pâine din comunitate unde elevii au putut 
vedea un model de afacare de antreprenoriat social 
(această firmă, după ce își plătește toate taxele, o parte 
din profit este folosit pentru a sprijini comintatea) 











 s-a realizat o vizită la o firmă de antreprenoriat social 
EL VISO DEL ALCOR 

 Elevii au continuat realizarea dicționarului început la 
Craiova și au prezentat  cum a continuat fiecare 
echipaj dezvoltarea afacerii  

 Au avut loc vizite tematice și de documentare 

Vizita în Spania 








