
 

 

Titlul proiectului: Option Variety for Entrepreneurship – “Varietate de opţiuni în 

antreprenoriat” 
Acronim: OPVAFEN  

Durata: 2 ani – 2013-2015 

Obiectivele şi strategia proiectului: 

• Să creeze o reţea a participanţilor care să-i ajute în activităţile proiectate, dar şi să faciliteze 

cooperarea şi activităţile viitoare; 

• Să dea posibilitatea elevilor sa-şi transfere efectiv competenţele şi preferinţele, în obiective 

de angajare în cadrul proiectului; 

• Să îmbogăţească cunoştinţele elevilor despre economie şi probleme de afaceri şi să-i 

familiarizeze cu principiile care guvernează piaţa şi funcţionarea afacerilor şi a băncilor; 

• Să lea dea posibilitatea de a schimba idei cu elevi din alte ţări; 

• Să formeze o atitudine de disponibilitate în folosirea limbii engleze ca mijloc de învăţare şi 

comunicare şi să confere o creştere a încrederii în folosirea ei; 

• Să încurajeze elevii să vorbească limbi străine mai puţin cunoscute; 

• Să formeze atitudini de deschidere, curiozitate, toleranţă şi respect pentru dreptul de a fi 

diferit; 

• Să îmbunătăţească abilitatea de a folosi surse variate de informaţie, tehnologii moderne şi să 

depăşească teama de a le folosi. 

Participanţii în cadrul proiectului sunt: 
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3   Colegiul Tehnic „ Traian Vuia” - Oradea, România 
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Lituania 
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Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu 

este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

This project has been funded with support from the European Commission. 

This publication (communication) reflects the views only of the author, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein. 

 


