
 

de domnul director prof. Omer Ismet, doamna 

director adjunct  prof. ing. Petrică Adriana și      

d-ul director  adjunct prof. Șaitoș Dorel; 

inspectoratul școlar reprezentat de d-ul inspector 

prof. ing. Mieluț Florian, profesorii și elevii din 

echipa de proiect din liceul nostru, reprezentanți 

ai Colegiului Tehnic ”Andrei Șaguna” și ai 

Colegiul Tehnic ”Constantin Brâncuși”, un 

reprezentant Romarketing și reprezentați ai 

presei locale.  

10-14 martie 2014  

Nr.2/2013-2015 

Oradea, România 

COMENIUS MULTILATERAL PROJECT 

 „OPTION VARIETY FOR ENTREPRENEURSHIP” 

2013-2015 

A doua reuniune de proiect  

 Agenda reuniunii: 

Sosirea delegațiilor din țările partenere. 

 

Luni 10.03.2014: 

 Programul zilei de luni a debutat cu 

primirea oficială a delegațiilor din țările 

partenere, activitate care a coincis cu lansarea 

oficială a proiectului. La această activitate au 

participat: delegațiile de profesori și elevi din 

țările partenere, conducerea școlii reprezentată 

Duminică 09.03.2014 

Realizat de: Bara Laurenţiu (X G) coordonat de dna. prof. Urs Marcela. 



Agenda reuniunii a inclus: 

 Cuvânt de deschidere - D-ul director Omer 

Ismet, C.T „Traian Vuia” Oradea; 

 Prezentarea generală a proiectului: 

„OPTION VARIETY FOR 

ENTREPRENEURSHIP” –” Varietate de 

opțiuni în antreprenoriat” – prof. 

coordonator Urs Marcela; 

 Prezentarea delegațiilor țărilor participante 

în cadrul proiectului: - coordonatorii din 

fiecare țară – România, Spania, Lituania, 

Turcia, Bulgaria; 

 Scurt program folcloric – dansuri 

tradiţionale româneşti şi cântece populare  

în interpretarea unor elevi ai colegiului. Un 

moment cu adevărat inedit l-a constituit cel 

în care participanții s-au strâns într-o horă 

românească autentică. 

 

Luni, 10.03.2014: 

(Continuare): 

 



 

 

Luni, 10.03.2014: 

(Galerie foto) 

 

 



Următorul punct din programul zilei l-a 

constituit vizitarea școlii. Împărțiți în două 

grupuri, delegațiile străine au vizitat toate cele 3 

corpuri de clădire ale liceului.  

Primul atelier de lucru din cadrul reuniunii de 

la Oradea a cuprins prezentările pregătite de 

fiecare ţară pentru această reuniune: 

Prezentările interactive PPT : 

 Prezentarea țării, orașului, școlii de 

proveniență. 

 Prezentarea sistemului de educație național. 

 Caracteristicile economice ale regiunii de 

reședință. 

 Prezentarea sistemului de angajare național. 

 

 

Alegerea logo-ului proiectului – în urma votului 

s-a decis ca logo-ul propus de Turcia, să fie logo-

ul proiectului. 

Luni, 10.03.2014: 

(Continuare) 

 



 

 

Luni, 10.03.2014: 

(Galerie foto) 

 



 

 

Luni, 10.03.2014: 

(Galerie foto-continuare) 

 



 Ziua a debutat cu o vizită la primăria 

orașului Oradea. Aici am fost întâmpinați de 

domnul viceprimar Mureșan Ovidiu, în Sala 

Mare ”Traian Moșoiu”. Apoi, toată lumea a 

urcat în Turnul Primăriei, de unde am avut 

șansa să vedem și să fotografiem panorama 

deosebită a orașului. 

 Ziua a continuat cu o vizită 

documentară cu tema ”Dezvoltarea economică 

a municipiului Oradea și a stațiunii Băile 

Felix”. În oraș au fost vizitate principalele 

obiective, printre care: Primăria, Biserica cu 

lună, Palatul ”Vulturul Negru”, Complexul 

baroc, Teatrul ”Regina Maria”, Cetatea etc. 

În stațiunea ”Băile Felix”, cea mai mare 

stațiune balneară cu regim permanent din 

România, s-a vizitat Lacul cu Nuferi, rezervație 

naturală, unică în Europa, care adăpostește 

specii de nuferi, lotuși, pești și o specie de 

melc, supraviețuitore a erei glaciare.  

  

Marţi, 11.03.2014: 

 

 



Atelier de lucru la şcoală: 

 

 Prezentări interactive PPT : 

 Șomajul și mijloace de prevenire ale 

acestuia în regiunea noastră— elevii din 

şcolile partenere; 

 Firma de exercițiu F.E. ”Dolce Cabana” 

SRL – premiul pentru cea mai bună firmă de 

exercițiu în cadrul Târgului Firmelor de 

Exercițiu de la C.T. ” Traian Vuia” 

desfășurat în decembrie 2013 – exemplu 

pentru activitatea pe grupe mixte – 

prezentare realizată de elevul Holonec 

Casian și Petrișor David din XI H; 

 Colecția mea de fotografii – o prezentare 

realizată de directorul școlii din Turcia, d-ul 

Murat Ibranoğlu, un fotograf profesionist 

care adoră arta fotografiei. 

 O activitate pe grupe mixte a propus 

înființarea unei afaceri și stabilirea numelui, 

domeniului de activitate, logo-ului, 

sloganului și serviciilor oferite de aceasta.  

 

Marţi, 11.03.2014: 

(Continuare) 

 

 



Vizită de studiu: 

 

Prima oprire s-a realizat în orașul Ștei, la 

societatea SC European Food SA, un exemplu de 

antreprenoriat de excepție.  

Următoarea oprire am realizat-o la 

Muzeul etnografic ”La Fluturi”, din Chișcău. 

Aici au putut fi văzute o serie de obiecte de artă 

populară, vestigii istorice și etnografice vechi. 

Punctul culminant al acestei zile a fost 

vizita la ”Peștera Urșilor”, unul dintre cele mai 

vizitate obiective turistice din România. Peștera 

este o capodoperă a naturii, fiind unicat în 

România și Europa. Toți cei prezenți au fost 

impresionați de lumea din adâncuri, extrem de 

spectaculoasă, așa cum se arată ea în cadrul celor 

trei galerii: ”Galeria Oaselor”, ”Galeria Emil 

Racoviță” și ”Galeria Lumânărilor”. 

Pentru elevii și profesorii spanioli ziua s-a 

încheiat cu o vizită la Digi 24 Oradea, un post 

regional de televiziune. 

Miercuri, 12.03.2014 

 



Vizită de studiu: 

 

Vizitarea companiei Celestica, din 

cadrul  platformei Euro Business Parc Oradea 

– zonă delimitată în care se desfășoară 

activități economice, de cercetare, producție 

industrială și servicii, cu scopul valorificării și 

dezvoltării resurselor naturale și umane ale 

zonei, un proiect cu finanțare europeană 

derulat de Primăria Oradea, prin Programul 

Operațional Regional. 

Vizita a inclus o prezentare a firmei 

realizată în limba engleză, după care s-a vizitat 

hala de producție. Din prezentare s-a reținut că, 

Compania Celestica produce echipamente 

electronice care sunt folosite de mari companii 

din domenii precum: telecomunicații, 

medicină, apărare, industrie, energie solară sau 

industria aerospațială. 

Joi  13.03.2014 

 



 Vizite tematice: 

 

  Vizită la grădina zoologică din Oradea, o 

locație recent reabilitată din fonduri UE. Aici 

oaspeții au putut descoperi o oază verde de 

liniște în care trăiesc peste 700 de animale 

sălbatice. 

  Vizită la Cetatea Oradea, obiectiv aflat în 

curs de reabilitare și modernizare, cu ajutorul 

fondurilor UE. A fost o adevărată lecție de 

istorie, într-un cadru care încearcă să scoată la 

lumină, o părticică din trecutul nostru 

milenar. Și asta, cu sprijinul oferit de Uniunea 

Europeană, prin programul Regio. 

Vineri, 14.03.2014 



  

 Plecarea delegaţiilor din ţările partenere 

în proiect. 

 

Concluzii: 

 
 Reuniunea de proiect de la Oradea a fost 

una foarte reușită, atingându-și toate obiectivele 

propuse. S-au realizat activități variate, s-a reușit 

prezentarea tuturor materialelor realizate de elevi 

și s-au efectuat vizite de studiu sugestive și în 

concordanță cu tematica proiectului. Mai trebuie 

remarcat faptul că delegațiile străine au apreciat 

ospitalitatea noastră românească, care i-au făcut 

pe elevii străini găzduiți în familii, să se simtă ca 

și într-o a doua familie. Suntem convinşi că s-au 

legat prietenii care vor dura cu siguranță și peste 

ani și atât elevii, cât și profesorii vor păstra 

legături strânse și vor căuta prilejuri noi pentru a 

se revedea. 

Sâmbătă, 15.03.2014 

 

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. 


