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Date generale: 

Nume: Lituania 

Capitală: Vilnius 

Populația: 3, 3 milione 

locuitori 

Limba: lituaniană 

Moneda: litas 

Relief: câmpii întinse, 

altitudinea maximă, 294 

metrii 

Climat: tranzitoriu între 

maritim și continental 

Pabiržė – situată în districtul Biržai, în nord – estul Lituaniei 

              - 6 km de localitatea Biržai 

              - 1 000 locuitori 



Ziua 1 – 12 mai 2014 

Delegația din România participantă la mobilitate: 

Profesori: dir. adj. Șaitoș Dorel,  Urs Marcela (coordonator proiect), Albu Anca, Bordea Ioana, 

Roșu Andreea 

Elevi: Sasu Daiana (X H), Tincău Bianca (X H), Filip Cristian (XI F), Holonec Casian (XI H), 

Bonța Alexandru ( XII A) 



Ziua 1 – 12 mai 2014 

Școala din Pabiržė – primirea oficială de către reprezentanți ai conducerii 

școlii și ai oficialităților locale. 



Ziua 1 – 12 mai 2014 

Ceremonia de bun venit – program 

artistic oferit de elevii școlii 

Îmbrăcați în iepurași sau bucătari, copiii ne-

au încântat cu jocul actoricesc și cântecele 

vesele. Programul s-a dorit să sugereze 

”opțiuni în antreprenoriat”, în domeniul 

agriculturii sau al artei culinare, domenii de 

dezvoltare în economia Lituaniei. 



Ziua 1 – 12 mai 2014 

 Câteva imagini din turul școlii. 



Ziua 1 – 12 mai 2014 

Atelier de lucru – prezentări cu tema 

”My lucky business story” 

Prezentarea realizată de reprezentanții 

României a fost singura care a cuprins un 

interviu cu un tânăr antreprenor orădean.   



Ziua 2 – 13 mai 2014 

Vizită la 

Vilnius, 

Capitala 

Lituaniei 

Cunoașterea Lituaniei din punct de vedere geografic, istoric și cultural. 



Ziua 2 – 13 mai 2014 

Vizită de studiu – Sunrise Valley 

Science and Technology Park  Vilnius 

– un parc tehnologic promotor al 

antreprenoriatului.  

Urmărirea unei prelegeri despre 

creativitate și importanța susținerii ei 

pe parcursul procesului de educație. 



Ziua 3 – 13 mai 2014 

Vizită la 

Šiauliai 

Dealul crucilor 

Vizită la 

Palatul 

Baroc din 

Rundāle 



Ziua 3 – 13 mai 2014 

Vizită la 

Riga 



Ziua 4 – 15 mai 2014 

”Ziua antreprenoriatului” în școala din Pabiržė  

elevii școlii au realizat un târg cu produse, pe care le-au promovat și comercializat.  



Ziua 4 – 15 mai 2014 

Biržai  
  

Lacul 

Širvėna  

 cel mai mare 

lac artificial 

din Lituania 

Doline  

depresiuni 

carstice 

 

Lacuri carstice 



Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Această publicaţie  reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a  

informaţiilor pe care le conţine 

  


