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Tip proiect: Erasmus+   Partenerial strategic doar între școli 

Perioada de desfășurare 2016-2018 

Parteneri:  

România - Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil – coordonator proiect 

Croația - Elektrostrojarska škola – partener 

Marea Britanie - Stockton 6th Form College – partener 

Grecia - 1er EPAL THESSALONIKIS – partener 

Turcia - BEYSEHIR MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI – partener 

Italia - IIS "F.Redi" – partener 

Grupul țintă 

Elevi cu vârstă cuprinsă între 13-18 ani și cadrele didactice din școlile participante la proiect. 

Scop:  

Dezvoltarea unei atitudini civice responsabile față de mediu prin exersarea abilităților 

antreprenoriale, asumare de riscuri și responsabilități în cadrul firmelor de exercițiu(FE).  

Obiectivele proiectului sunt: 

- Dezvoltarea abilității acestora de a gândi strategii și de a pune în funcţiune mecanismele 

unei afaceri în domeniul protecției mediului; 

- Formarea unei atitudini corecte fața de mediul înconjurător la elevii din scolile partenere, 

prin implicarea în activități specifice pe perioada derulării proiectului; 

- Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor tehnologice proprii precum si familiarizarea continua 

cu tehnologii noi pentru toti participantii la proiect; 

- Intelegerea si realizarea unei comunicari eficiente verbale, scrise si multimedia in limba 

engleza pentru toti participantii la proiect; 

- Recunoasterea diversitatii culturale diferite intr-o constructie dinamica pentru toti 

participantii la proiect  

Principalele activitati care se vor realiza în proiect / termene de realizare: 

- lansare site proiect - octombrie – noiembrie 2016 

- realizare baza de date cu firme din domeniul protecției mediului, posibili mentori pentru FE 

– octombrie - noiembrie 2016 

- Realizare materiale suport și încărcarea lor pe site  - decembrie 2016- ianuarie 2017 

- Workshop-uri pentru elevi cu temele “Pasi de parcurs in infiintarea unei firme” ”Ciclul de 

viata al unei firme”  -  februarie 2017 

- Înființarea FE (documente de înființare, înființare departamente) - aprilie 2017 

- Planificare activități FE - mai 2017 

- Contactare mentori FE - mai 2017 

- Realizare planuri de afaceri - septembrie 2017 

- Realizare material de promovare pentru FE, pregătire pentru targul FE - septembrie 2017 

- Derulare activități FE - decembrie 2017 

- Campanii de promovare FE  - ianuarie – februarie 2018 

- Realizare/finalizare produse finale 

Rezultate finale 

- ghid de bune practici,  site, material de diseminare, dicționar de afaceri, CD-uri, poster   


