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      Proiectul a fost realizat cu intenția de a crea oportunitatea elevilor din cinci țări europene de a se 
întâlni, a se cunoaște, a învăța unul de la celălalt și  a găsi împreună soluții pentru dezvoltarea abilităților 
manageriale și de antreprenoriat, încă de la o vârstă fragedă.  Antreprenoriatul ar trebui să fie o abilitate 
cheie a cetățenilor moderni și prin urmare, primii pași în această direcție ar trebui făcuți chiar de la 
învățământul primar. Sentimentul de inițiativă a elevilor reprezintă o cale pentru dezvoltarea personală, 
care va permite acestora să găsească un domeniu în care să devină lideri mai târziu. 
 
Obiectivele proiectului 
1. Să înzestreze elevii cu instrumente, pentru a-și dezvolta sentimentul de inițiativă; 
2. Să descopere și să exploreze oportunitățile oferite de UE; 
3. Să promoveze toleranța și să popularizeze diversitatea, prin cunoașterea diverselor culturi europene; 
4. Să ofere posibilitatea colaborării internationale; 
5. Îmbunătățirea abilităților de comunicare, lingvistică, ale elevilor; 
6. Să dobândească anumite cunoștințe legate de antreprenoriat; 
7. Să dezvolte creativitatea și gândirea critică; 
9. Să deschidă perspective pentru cooperarea între școli și întreprinzătorii locali. 
 
Participanți 
     Grupul țintă este format din aproximativ 200 de elevi, cu vârste între 12 și 14 ani. Elevii care se 
confruntă cu provocări sociale, economice, de integrare vor fi pe deplin sprijiniți să participe la proiect. 
Participanții vor fi 80 de elevi, dintre care 20 cu probleme de ordin social și material, și 48 cadre 
didactice . 
 
Evenimente transnaționale 
Turcia - noiembrie 2018 - Formare comună pe termen scurt a cadrelor didactice;   
Macedonia -  aprilie 2019 - Abilități și competențe antreprenoriale - schimb de elevi; 
România - oct 2019 - Idei de afaceri din întreaga Europă - schimb de elevi; 
Bulgaria -  feb 2020 -Start-up-uri și publicitate - schimb de elevi; 
Spania -  mai 2020 - Start-up – Rolul internetului - schimb de elevi; 
 
Rezultate 
    Unele rezultate pe care intenționăm să le producem sunt: materiale de atelier (aspecte teoretice, 
precum și foi de lucru, produse ale colaborării între elevi, exerciții de dezvoltare a creativității, 
negociere, comunicare, abilități de planificare), întâlniri cu antreprenorii locali, interviuri concepute de 
către elevi, idei de afaceri dezvoltate la un nivel de bază, care vor fi incluse în proiectul final și în broșură 
și, în sfârșit, un kit EE pentru elevii din ciclul secundar inferior. De asemenea, dorim să ajungem la un set 
de rezultate, dintre care îmbunătățirea abilităților personale, îmbunătățirea cooperării dintre profesori 
și elevi, la nivel european.  
 
Efect 
     Elevii vor fi familiarizați cu antreprenoriatul și vor deveni mai informați despre ce este un start-up, ce 
resurse sunt necesare pentru a-l iniția și cum poate fi promovat. Experiența îi va ajuta să-și 
îmbunătățească performanța și în alte proiecte școlare. 
      Proiectul va îmbunătăți experiența fiecărei școli în ceea ce privește cooperarea internațională. O să 
permite profesorilor și elevilor să coopereze, vor deveni mai buni organizatori, își vor îmbunătăți 
abilitățile de planificare și rezolvare a problemelor, realizându-se astfel beneficii pe termen lung. 


