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Septembrie 2014 

 

 O activitate la clasă - ora de module de 

specialitate  - realizarea de panouri 

informative în vederea activităţilor de 

informare şi diseminare. Panourile au fost 

realizate de elevii claselor a XI-a G şi a XII-a 

G şi includ fotografii, informaţii şi impresii 

legate de participările la reuniunile de proiect 

şi la activităţile desfăşurate pe plan local. 

 O activitate la clasă - ora de engleză - 

traducerea din limba engleză în limba română a 

unor termeni economici. Împreună cu elevii 

clasei a XII-a C s-a pregătit materialul stabilit 

pentru reuniunea din Bulgaria, contribuţie la 

produsul final comun—” Mini-dicţionarul de 

termeni economici”.  
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Octombrie 2014 
 

 O activitate la clasă - oră de engleză cu 

context economic - lecţia „Surprise Upswing 

in US Economy” - XII H; 

 O activitate la clasă - lecţie cu context 

economic - modulul „ Dezvoltare durabilă în 

turism” - lecţia „ Impactul negativ al creşterii 

economice asupra mediului” - XII G; 

 Activitate de diseminare a primului an de 

proiect,  organizată la biblioteca şcolii. 

 

Noiembrie 2014 

 

 O activitate la clasă  - ora de Educaţie 

antreprenorială - lecţie cu abordare 

transdisciplinară (economie, educaţie 

antreprenorială, TIC, limba engleză) prin 

utilizarea jocului educaţional interactiv „Hot 

Shot Business” pentru învăţarea practică 

despre piaţa financiară, dobândirea unor 

noţiuni noi cu conotaţie financiară, 

antreprenorială în limba engleză, formarea 

unor abilităţi antreprenoriale  - X J; 

 A patra reuniune de proiect - Dobrich, 

Bulgaria.  
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 Decembrie 2014 

 

 Organizarea în cadrul Colegiului Tehnic 

”Traian Vuia”  a ”Târgului de lansare a 

firmelor de exercițiu” - ediţia a IX - a – o 

metodă care presupune pregătirea 

antreprenorilor de mâine prin familiarizarea 

lor cu tot ceea ce presupune înființarea unei 

firme. Premiul cel mare – cea mai bună firmă 

– a fost obținut de FE Exclusive Garden SRL; 

 O activitate la clasă – oră de matematică cu 

context economic – lecţia „Aplicaţii practice 

ale matematicii în economie”- X J; 

 Competiţie pe teme bancare, de investiţii şi 

piaţă de capital. Concurs organizat cu 

participarea clasei a XI-a G. 

 

Ianuarie 2015 

 

 O activitate la clasă  - ora de TIC - lecţie cu 

abordare transdisciplinară (economie, educaţie 

antreprenorială, TIC, limba engleză) prin 

utilizarea jocului educaţional interactiv 

„Cashflow” pentru  ca elevii să-şi dezvolte 

inteligenţa financiară  exersând investiţii reale, 

învăţând cum să preia controlul finanţelor 

personale şi fiind stimulaţi să dobândească un 

spirit de antreprenor - X G. 
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Februarie 2015 

 

  Participarea la competiția școlară – 

”Business Plan” – o competiție a firmelor de 

exercițiu din cadrul școlii noastre organizată cu 

scopul de a forma, descoperi și valorifica cele 

mai bune idei de afaceri. În urma acestei 

competiții s-a desemnat firma de exercițiu care 

va participa la competiția regională ”Business 

Plan”; 

 Pregătirea materialelor şi prezentării cu tema 

„E - commerce” pentru reuniunea din Turcia . 

 

Martie 2015 

 

 Competiția regională – ”Business Plan” – o 

competiție pentru cele mai bune ”planuri de 

business” realizate de elevii din diferite școli 

de la noi din județ. În cadrul acestui concurs, 

planul de business al firmei de exercițiu a 

școlii noastre, FE ”EUROPA TOUR” SRL a 

obținut premiul II; 

 „ Ziua antreprenoriatului” - o activitate în 

cadrul căreia s-a prezentat şi dezbătut un 

material PPT cu tema „ Exemple de bună 

practică în dezvoltarea abilităţilor 

antreprenoriale şi financiare”; 

 A cincea reuniune de proiect – Darica, 

Turcia. 
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Aprilie 2015 

 

 O activitate la clasă – oră de matematică cu 

context economic – lecţia „Matematici 

financiare”- IX B; 

 Pregătirea posterului în vederea participării la 

concursul ”Compania Inovativă în domeniul 

Științei” organizat în cadrul evenimentului 

”Feria de la Sciencia en la Calle de Jerez”,  

derulat în timpul reuniunii din Spania; 

 A şasea reuniune de proiect - Jerez de la 

Frontera, Spania. 

 

Mai 2015 

 

 Vizită de studiu la Agenţia Firmelor 

Bihorene (AFB) cu scopul de a facilita elevilor 

implicarea în activități de informare și 

cunoaștere cu privire la mediul de afaceri 

bihorean şi întâlnirea cu oameni de afaceri, 

îndeosebi tineri; 

 O activitate la clasă - oră de engleză cu 

context economic - lecţia „ Can I be an 

entrepreneur?” - X G; 

 O activitate la clasă - ora de module de 

specialitate  - realizarea de panouri informative 

în vederea activităţilor de informare şi 

diseminare - X G. 



 6 

Iunie 2015 
 

 Vizită de studiu la CEC Bank, filiala 

Oradea , cu scopul de a facilita elevilor accesul 

la informaţii referitoare la sistemul bancar din 

România şi la modul cum acesta susţine 

spiritul antreprenorial şi acordă facilităţi 

tinerilor antreprenori; 

 Susţinerea de către elevi din clasa a X-a J a 

examenului „ Entrepreneurial Skills Pass”, un 

examen de testare a abilităţilor antreprenoriale, 

o certificare unică în Europa - o facilitate 

oferită elevilor de liceu care participă la 

programele de antreprenoriat, derulate de 

Junior Achievement; 

  Activitate de diseminare la final de proiect  -       

moment de bilanț în cadrul căruia s-a realizat o  

trecere în revistă a tuturor aspectelor legate de 

desfășurarea proiectului, de la obiectivele 

propuse și temele vizate, până la activitățile 

realizate, corelarea lor cu obiectivele, 

realizarea produselor finale și impresii ale 

profesorilor și elevilor cu privire la o 

experiență nouă, experiența proiectelor 

Comenius. 
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Impresii profesori: 
 

 „A fost o experienţă inedită fiind prima 

participare într-un astfel de proiect.” (director 

prof. Omer Ismet - membru în echipa de proiect) 

 „Sunt foarte mulţumită de rezultatele acestui 

proiect, de prestaţia profesorilor implicaţi şi în 

mod deosebit de elevii noştri.” (director adjunct 

- prof. Petrică Adriana - membru în echipa de 

proiect) 

 „A fost o experienţă benefică atât pentru 

profesori, cât şi pentru elevi. În afară de 

îmbogăţirea unor cunoştinţe, această experienţă 

ne-a schimbat într-o oarecare măsură perspectiva 

asupra predării unor lecţii cu tematică 

economică, pregătirea efectivă a alevilor pentru 

piaţa muncii.” (prof. Albu Anca - membru în 

echipa de proiect)   

 „Acest proiect a fost unul de succes la nivelul 

şcolii noastre. A dezvoltat relaţiile între colegi, 

munca în echipă, a încurajat comunicarea, a 

dezvoltat şi a îmbogăţit cunoştinţele de 

specialitate prin aplicaţii practice, prin 

participarea la târguri, prin vizitele de studiu 

realizate. A îmbogăţit vocabularul în termeni 

economici şi în limba străină în care am 

comunicat. Un proiect care şi-a atins scopul  

propus iniţial. Felicitări coordonatorului! (prof. 

Cotca Alina - membru în echipa de proiect) 

 

 „Acest proiect mi-a oferit oportunitatea de a 

cunoaşte alte culturi, de a dezvolta relaţii cu 

parteneri colegi, care activeză în sisteme de 

învăţământ diferite şi formarea unor competenţe 

transdisciplnare în rândul elevilor.” (prof. Mateaş 

Silvia - membru în echipa de proiect) 

 „O experienţă deosebită! Mă bucur că am 

făcut parte din echipa de proiect, am avut ocazia 

să lucrez şi altfel decât la clasă. Pe tot parcursul  

s-a depus mult efort, dar rezultatele au fost pe 

măsură. Sper ca pe viitor să mai am ocazia de a 

lucra într-un astfel de proiect.” (prof. Lăzuran 

Anamaria - membru în echipa de proiect) 

 „A fost o experienţă inedită de a cunoaşte 

procesele instructiv-educative din alte ţări, de a 

cunoaşte oamenii, cultura, de-a putea interacţiona 

cu alte moduri de gândire, tradiţii, obiceiuri. 

Consider că şi pentru elevii noştri a fost o 

experienţă deosebită, astfel că oricare dintre noi, 

atât elevi cât şi profesori am repeta experienţa 

din nou.”(prof. Bordea Ioana - membru în echipa 

de proiect) 

 „Experienţa a fost frumoasă, vizita de lucru 

din Lituania a fost pentru noi, dar şi pentru elevi, 

un orizont deschis spre nou, de a vedea şi 

obiceiurile din alte ţări, de a putea interacţiona cu 

oameni şi cu sistemul educativ din alte ţări. Aş 

repeta oricând această experienţă, pentru că 

întotdeauna avem ceva nou de învăţat.” (prof. 

Roşu Andreea - membru în echipa de proiect.) 
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Impresii profesori (continuare): 
 
 ” A fost o experienţă inedită. Am obsevat 

cum se desfăşoară activitatea didactică în altă 

ţară.” (prof. Boroş Ioana - membru în echipa 

de proiect) 

 „Experienţa Comenius a fost una inedită şi 

benefică, care a adus un plus valoare şi a oferit 

oportunităţi de dezvoltare, de cunoaştere şi de 

valorizare, într-un context nou, european. 

Activităţile defăşurate, materialele realizate şi 

experienţele trăite ne-au adus tuturor un 

sentiment plăcut de împlinire şi 

mândrie.” (prof.Urs Marcela - coordonator 

proiect) 

 

 

Impresii elevi: 

 „ A fost o experienţă de neuitat, aş mai repeta-o 

oricând. Sper ca cei ce mă vor urma, vor fi de 

aceeaşi părere. Am descoperit diferite culturi şi 

tradiţii de care nu am mai auzit până în ziua aceea. 

Am descoperit şi că pot fi mândru de tradiţiile ţării 

mele şi de ţara mea.” (Drăgoi Florian - XII E) 

„ Cu ajutorul proiectului am învăţat lucruri noi, 

mi-am îmbogăţit cunoştinţele despre economie şi 

afaceri. A fost  o experienţă unică pe care aş     

repeta-o oricând.” (Şandra Ana-Maria -  X G) 

 „Consider că astfel de experienţe sunt atât 

motivaţionale, cât şi benefice pentru dezvoltarea 

culturală a membrilor proiectului. A fost o 

experienţă minunată care m-a ajutat pe multe părţi, 

dar nu în ultimul rând în cadrul căreia am avut 

ocazia de a lega prietenii.” (Fekete Beatrix Denisse 

- XII G) 

 „Participarea la proiect a fost o experienţă 

frumoasă şi inedită. Am avut şansa să cunosc 

oameni din ţări diferite, cu personalităţi diferite. 

Am format legături strânse de prietenie şi amiciţie. 

Am fost printre cei care am realizat materiale legate 

de tema proeictului pe care apoi le-am prezentat în 

faţa partenerilor de proiect reuniţi, din Spania, 

Turcia, Lituania şi Bulgaria. A fost pentru prima 

oară când am realizat o prezentare în limba engleză 

şi m-am descurcat foarte bine. Am trăit un 

sentiment de satisfacţie personală. Tot proiectul a 

fost o experienţă minunată.” (Păcurar Francesca - 

XI G) 
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Impresii elevi (continuare): 

 „Acest proiect a însemnat poate, o şansă 

unică în viaţă: şansa de a lucra cu studenţi din 

alte ţări, care au culturi, tradiţii  şi moduri de 

gândire diferite. Această „şansă” este o ţintă 

europeană, cea a colaborării şi fraternizării 

internaţionale. Mobilitatea din Bulgaria la care 

am participat mi-a oferit şansa mai sus 

precizată, oportunitatea de a-mi îmbunătăţii 

competenţele în informatică, de a-mi exprima  

ideile în mod personal, de a-mi prezenta în faţa 

auditoriului internaţional lucrările şi cel mai 

important, mi-a întărit respectul faţă de 

naţiunea română şi faţă de caracterul 

adevăratului spirit naţional român, care a fost 

la înălţime, făcându-ne mândri de a ne numi 

<români>.” (Bara Laurenţiu - X G) 

 „A fost o experienţă foarte folositoare şi 

plăcută pentru mine, am cunoscut persoane 

noi, am învăţat despre cultura altor ţări şi      

mi-am îmbunătăţit cunoştinţele de limba 

engleză şi am învăţat un pic şi din limba altor 

ţări. Am avut şi două prezentări de făcut 

pentru două ţări diferite şi am putut să trec 

peste emoţii. Am avut şansa să văd cu ochii 

mei diferite idei de afaceri puse în 

practică.” (Şandra Tudor - XI G) 

 „Experienţa Comenius a fost minunată. A 

fost ceva nou, util şi interesant pentru mine.” 

( Sasu Daiana - XI H) 

 

 „Pentru mine acest proiect european a 

reprezentat o noutate şi o surpriză plăcută. Am 

avut şansa de a vizita Bulgaria şi de a cunoaşte 

elevii şi profesorii din mai multe ţări. În Bulgaria, 

a fost pentru prima oară când am realizat o 

prezentare în limba engleză despre o posibilă 

afacere viitoare, în faţa unui auditoriu 

internaţional. Per total a fost  o experienţă nouă 

din care am putut învăţa lucruri noi, despre 

economie şi afaceri, despre cultura şi obiceiurile 

altor ţări şi mi-am exersat limba engleză în viaţa 

de zi cu zi.” ( Iechimovici Gheorghe - XII C) 

 „Acest proiect a reprezentat pentru mine o 

şansă de a-mi face prieteni din alte ţări şi de a-mi 

dezvolta competenţele de comunicare în limba 

engleză. Participând la întâlnirile din cadrul 

proiectului, am avut şansa să învăţ lucruri noi, atât 

despre oraşul meu, cât şi despre ţările partenere, 

să învăţ lucruri noi despre afaceri şi 

antreprenoriat. Aş repeta această experienţă 

oricând.”( Oprea Bianca - XII C) 

„Acest proiect m-a ajutat să mă dezvolt 

profesional şi personal. M-a făcut să îmi dezvolt 

spiritul de organizator, m-a învăţat să descopăr 

oportunităţile şi cum să le identific. În perioada 

mobilităţii ce s-a desfăşurat în Bulgaria am 

câştigat multe informaţii despre această ţară şi nu 

în ultimul rând, am legat o prietenie frumoasă cu 

Maya.” ( Dregan Alexandra - XII C) 
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Impresii elevi (continuare): 

 „Experienţa pe care am trăit-o cu acest 

proiect a fost foarte bună deoarece am putut să 

aflu lucruri noi despre Turcia şi mai ales 

despre Oradea, pe care nici nu le ştiam. Stând 

în Turcia, am putut să îmi îmbogăţesc 

abilităţile de vorbire în engleză timp de o 

săptămână, deşi la început nu ne-am prea 

înţeles, din cauză că nu ştiam ce voiam să 

zicem sau din cauza emoţiilor pe care le-am 

avut. Am fost foarte nerăbdătoare ca să cunosc 

familia la care o să stau în acea săptămână, să 

cunosc tradiţiile pe care le au. Deşi ştiam că 

sunt mai familişti, nu mă aşteptam să fie atât 

de buni cu mine, încât să le pot spune orice, 

lucru pe care îl aveam de spus. Această 

experienţă a meritat trăită, deoarece a fost 

interesantă şi sper să mai am o ocazie ca şi 

aceasta.” (Mieluţ Floriana - XI C) 

„Acest proiect, pe lângă că este o experienţă 

nouă pentru fiecare, este un foarte bun mod de 

a învăţa cât mai bine limba engleză, te ajută să 

socializezi cu diferiţi oameni. Cu siguranţă 

acest proiect are o mulţime de calităţi şi 

beneficii. Aş repeta această experienţă, de 

fiecare dată când aş avea ocazia.” (Gavriş 

Alexandra - X G) 

 „Mi-e mi-a plăcut foarte mult şi mi-a prins 

bine această experienţă unică. Am învăţat 

multe pe plan antreprenorial şi cultural. M-a  

ajutat să-mi descopăr calităţi şi am devenit mai  

 

deschisă cu cei din jurul meu. De asemenea, am 

avut privilegiul să văd locuri uimitoare şi să mă 

împrietenesc cu oameni de ispravă. Recomand 

participarea tuturor oamenilor la acest proiect, în 

special celor care au mai multe cunoştinţe de 

limba engleză, deoarece este o experienţă unică, 

care merită trăită.”( Lazăr Camelia - IX C) 

 „Acest proiect a fost unul în care am putut să ne 

exersăm limba engleză şi în care am aflat mai 

multe despre ţările partenere. Aş mai dori să 

particip la asemenea proiecte şi în viitor.”(Gheri 

Denisa - X G) 

 „Implicarea în acest proiect a fost o experienţă 

frumoasă şi de neuitat. Am învăţat multe lucruri 

noi cum ar fi: business, cultura ţărilor din proiect, 

etc. Pe viitor mă gândesc să-mi deschid propria 

afacere şi acest proiect mi-a dat câteva idei. Aş 

mai dori să repet această experienţă.” (Pop 

Bogdan - XI H) 

 „Sunt bucuros că am participat la un asemenea 

proiect european cu un impact puternic asupra 

mea. Sunt mândru că am reprezentat liceul cu 

succes alături de ceilalţi colegi. Au fost experienţe 

unice şi de neuitat; de la interviul luat în limba 

engleză unui tânăr antreprenor de succes, până la 

zborul cu avionul şi relaţiile de prietenie legate în 

cadrul proiectului. Simt că am fost o persoană 

norocoasă, la început ezitând să particip, dar 

datorită situaţiei şcolare profesorii au insistat şi am 

hotărât să particip, rămânând cu amintiri 

plăcute.” ( Holonec Casian—XII H) 
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 „În cadrul proiectului am avut ocazia de a 

vizita Lituania, ţară parteneră din proiect. Am 

aflat lucruri despre cultura, educaţia şi 

gastronomia acestei ţări. Proiectul a fost o 

bună oportunitate de a comunica cu persoane 

noi şi de a dezvolta spiritul de 

echipă.” (Tincău Bianca - XI H) 

„ Acest proiect european mi-a adus multe 

beneficii şi am învăţat foarte multe lucruri noi. 

Sunt sigur că voi beneficia pe viitor de această 

experienţă.” (Filip Cristian—XII F) 

 

Impresii părinţi: 

  „Acest proiect a reprezentat pentru fiica 

mea o experienţă unică, deosebită, deoarece a 

avut şansa de a intra în contact cu alte culturi, 

tradiţii. Şi-a îmbogăţit cunoştinţele de limba 

engleză şi a căpătat cunoştinţe noi în domeniul 

afacerilor.”(Oprea Liliana) 

„ Participarea fiului meu la acest proiect a 

fost un lucru pozitiv pentru că a avut ocazia   

să-şi îmbogăţească cunoştinţele despre 

economie şi afaceri, de limba engleză, etc. 

( Antonescu Elena) 

 „Consider că această experienţă i-a fost 

benefică fiului meu. Astfel de proiecte ar 

trebui să se desfăşoare permanent în şcoli, 

deoarece dă posibilitatea unui schimb de 

opinii, păreri şi experienţă.”(Holonec Anca) 

 

 „Fiica mea a învăţat lucruri noi, a fost o 

experienţă unică care a ajutat-o să comunice mai 

deschis, să experimenteze şi să îşi îmbunătăţească 

competenţele de limba engleză. Ca tată, am fost 

foarte bucuros pentru că am văzut-o fericită şi cu 

idei de viitor, în domeniul afacerilor.” (Şandra 

Bănică) 

 „Această experienţă a unui proiect cu bani 

europeni i-a adus fiului meu un sentiment de 

mulţumire şi a fost încântat că a vizitat o ţară 

străină, că a prezentat un material pregătit, în faţa 

partenerilor şi s-a împrietenit cu elevi din altă 

ţară.” (Iechimovici Maria) 

 „Pentru fiica mea participarea la proiectul 

Comenius a fost foarte benefică pentru că a 

socializat cu o persoană străină şi a învăţat multe 

lucruri noi.” (Gavriş Daniela) 

 „Pentru fiul meu experienţa a fost benefică: 

cunoscând copii din alte ţară, legând 

prietenii.” (Filip Nicolae) 

 „Participarea la acest proiect a fost o experienţă  

nouă şi benefică pentru viitor, iar cooptarea 

elevilor în aceste tipuri de proiecte înseamnă 

deschiderea către multe oportunităţi 

viitoare.” (Bonţa Florica) 

 „Pentru fiica noastră a fost o experienţă plăcută 

să participe la acest proiect european. Am constat 

o schimbare în bine la fiica mea şi a devenit mai 

matură.” (Tincău Zoriţa) 
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Impresii părinţi (continuare): 

 

 „Participarea fiului meu la proiect a fost o 

experienţă nouă, binevenită şi folositoare, în 

înbogăţirea cunoştinţelor în domeniul 

afacerilor, limbii engleze, etc. Împlicarea lui 

în realizarea diferitelor materiale de 

prezentare i-a adus multă încredere în sine şi 

sentimentul unei realizări importante.” (Bara 

Nicolae) 

 „Implicarea fiicei mele în proiect i-a adus 

cunoştinţe noi în domeniul afacerilor, dar şi 

cunoştinţe noi de limba engleză şi a avut 

ocazia de a cunoaşte oameni noi, lucruri noi, 

obiceiuri noi. A fost o experienţă 

binevenită.” (Sasu Felicia) 

 „Pentru fiul meu consider că a fost o 

experienţă extraordinară, cu impact pozitiv. 

Recomand implicarea cât mai multor elevi în 

astfel de proiecte.” (Şandra Lidia) 

 „Au fost aspecte pozitive legate de 

socializarea copiilor, de schimbare de 

impresii, stiluri de viaţă, experienţe legate de 

şcoală. A existat posibilitatea de dezvoltare a 

unor abilităţi, de activităţi economice, 

antreprenoriat.” (Mieluţ Eugenia) 

 

 

 „Participarea la acest proiect european i-a adus 

fiicei mele îmbogăţirea cunoştinţelor despre 

afaceri, exersarea limbii engleze, implicarea în 

diferite activităţi pe plan local sau prezentări de 

materiale tematice.” (Dregan Gabriela) 

„Experienţa participării într-un proiect 

european a fost pentru fiica mea o experienţă 

nouă şi folositoare. A avut şansa ca încă din 

clasa a IX-a să colaboreze cu parteneri din alte 

ţări.” (Pop Daniela) 

 „Participarea fiului meu în acest proiect şcolar 

european i-a oferit şansa de a colabora cu elevi 

din alte ţări, de a-şi exersa limba engleză, de a lua 

contact direct cu realităţile elevilor din alte ţări, 

dar şi de a se gândi la o posibilă afacere de 

viitor.” (Pop Viorica)  

 „Participarea fiicei mele la acest proiect 

european a fost o experienţă benefică din punct de 

vedere social şi cultural. A fost o experienţă nouă 

şi interesantă în cadrul programului 

şcolar.” ( Trofin Liliana) 

 

 

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. 
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