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Septembrie 2013 

 

 Informare în ședința Consiliului profesoral 

cu privire la aprobarea proiectului. 

Organizarea de întâlniri cu elevii și părinții. 

 

Octombrie 2013 

 

 Participarea elevilor la conferința ”Și eu 

vreau să fiu antreprenor” – un eveniment 

organizat de Fundația Romanian Business 

Leaders și Consiliul Județean Bihor. În 

cadrul evenimentului, lideri de business din 

România au vorbit despre ce reprezintă 

concret viața de antreprenor ca alternativă de 

carieră și dezvoltare personală și au răspuns 

întrebărilor liceenilor; 

 Realizarea colțului Comenius; 

 Prima întâlnire de proiect – Darica, Turcia. 

 

 

Noiembrie 2013 

 

        

 „Global Entrepreneurship Week – Open 

Company” – în cadrul școlii s-a organizat o 

întâlnire cu managerul agenției de turism 

Domino Tours, care le-a vorbit elevilor despre 

cum se înființează și se conduce o afacere, 

despre beneficiile și greutățile unui 

antreprenor sau despre relațiile dintre angajați 

și angajatori. 
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Decembrie 2013 

 

 Participarea firmelor de exercițiu (mini-

afaceri virtuale înființate de elevii claselor a 

XI-a, profil servicii) din liceul nostru la 

”Târgul județean de iarnă al firmelor de 

exercițiu”, ediția a IV-a, desfășurat la Colegiul 

Tehnic ” Mihai Viteazul”, Oradea. 

Participanții au amenajat mini-standuri, au 

pregătit materiale promoționale (pliante, 

cataloage, fluturași de stand, etc.) și au 

încheiat tranzacții. Toate cele 6 firme de 

exercițiu participante au obținut premii; 

 Organizarea în cadrul Colegiului Tehnic 

”Traian Vuia„  a ”Târgului de lansare a 

firmelor de exercițiu” – 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 Dolce Cabana SRL; 

 Participarea elevilor la ”Târgul firmelor de 

exercițiu – Sărbătorile de iarnă” desfășurat la 

Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazul”, Oradea.  

Cele două firme de exercițiu participante au 

obținut mențiuni pentru cea mai competitivă 

firmă. 
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Ianuarie 2014 

 

 O activitate la clasă – ora de economie – 

dezbateri și prelegeri pe tema ”competitivității, 

inovației, calității de lider, dezvoltare 

personală” urmate de aplicarea unui chestionar 

elevilor de clasa a XI-a; 

 Vizită de studiu în cadrul Primăriei Oradea – 

Direcția Management Proiecte cu Finanțare 

Internațională în care specialişti din cadrul 

direcției au furnizat informații referitoare la 

caracteristicile economice ale județului Bihor 

și la situația accesării fondurilor europene 

pentru realizarea de proiecte, în județul nostru; 

 Vizită de studiu la ”Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă” Bihor, unde 

directorul agenției le-a vorbit elevilor despre 

activitatea agenției, despre piața muncii și 

oferta de locuri de muncă în județul Bihor, 

despre serviciile de consultanță oferite pentru 

începerea unei afaceri. Datele furnizate au fost 

folosite pentru realizarea unei prezentări PPT 

cu titlul ”Șomajul și mijloacele de prevenire 

ale acestuia în județul Bihor”. 
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Februarie 2014 

 

 O activitate la clasă – ore de specialitate – 

Modulul ”Organizarea resurselor umane” – 

realizarea și prezentarea de referate pe tema 

”Etica angajatorului și a angajatului”. S-a 

realizat și o activitate practică pe baza unor 

fișe de documentare cu ajutorul cărora elevii 

au analizat conflictul de interese și etica 

profesională, drepturile și datoriile membrilor 

unui grup profesional, critica și sancționarea 

malpracticilor profesionale; 

 O activitate la clasă – ore de economie – 

organizarea unui concurs de prezentări PPT și 

întrebări cu tema ” Caracteristicile economice 

ale județului Bihor”; 

 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”; 

 Activitate la clasă – traducerea în limba 

engleză a materialelor publicitare realizate de 

FE Dolce Cabana SRL, câştigătoarea 

premiului pentru cea mai bună firmă. 
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Martie 2014  

 

 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 ”Dolce Cabana” SRL a 

obținut premiul III; 

 A doua reuniune de proiect – Oradea, 

Romania. 

 

Aprilie 2014 

 

 ”Ziua antreprenoriatului” – în cadrul acestei 

activități au fost organizate vizite la diferite 

firme și companii precum Comau România, 

Komfort Wood și un cabinet stomatologic. 

Elevii au fost ”umbrele” unor angajați și au 

venit astfel în contact direct cu activitățile pe 

care ei la desfășoară la locul de muncă; 

 Participarea elevilor la programul „Educația 

financiară – BaniiQ – Auditul familiei” – un 

program de educație antreprenorială dezvoltat 

de Junior Achievment, România. În cadrul 

activităților derulate, elevii au avut sarcina de 

a-și ”audita” propria familie. 
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Mai 2014 

 

 Realizarea unui interviu cu un tânăr 

antreprenor orădean, în vederea realizării 

materialului PPT ” A lucky business story”, 

material pregătit pentru a treia reuniune de 

proiect din Lituania; 

 ”Competitivitatea în afaceri” – o prelegere pe 

tema competitivității și concurenței în afaceri, 

realizată în școala noastră de către un 

reprezentant al Facultății de Științe Economice, 

Universitatea din Oradea; 

 A treia reuniune de proiect organizată la 

Pabiržė, Lithuania; 

 O activitate la clasă – ore de economie și 

engleză – elevii au realizat postere și prezentări 

PPT cuprinzând umor economic – zicale și 

citate celebre despre economie, caricaturi, 

desene, benzi desenate despre criza economică 

mondială; 

 Participarea elevilor de la clasele de turism la 

evenimentul „Careers @ Hilton Live – Youth 

in Hospitability Month” – o vizită de studiu la 

hotelul DoubleTree by Hilton din Oradea 

pentru a afla despre ofertele de locuri de 

muncă pe piața ospitalității. 
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Impresii: 
 

 ”Până în acest moment apreciez activitățile 

proiectului ca fiind foarte importante, prin 

implicarea elevilor în activități concrete, 

practice, prin realizarea de materiale, referate, 

prezentări, etc. Pentru acești elevi s-au deschis 

noi orizonturi de cunoaștere și aprofundare de 

cunoștințe. (prof. Alina Cotca – membru în 

echipa de proiect). 

 ”Activitățile proiectului au fost benefice, atât 

pentru dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice, cât și a elevilor. Proiectul a promovat 

în rândul tinerilor înțelegerea și aplicarea 

dictonului ”Diferiți, dar egali!”, i-a ajutat pe 

elevi să-și formeze o imagine de ansamblu 

asupra mediului ocupațional multicultural al 

antreprenoriatului, a dezavantajelor din lumea 

afacerilor și altele.” (prof. Andreea Roșu – 

membru în echipa de proiect). 

 ”Pentru mine, participarea în proiect a fost o 

experiență nouă, constructivă și benefică, plină 

de avantaje și posibilități.” (Șandra Tudor – X G) 

 ” A fost ceva unic, ceva ce orice elev ar trebui 

să facă, după părerea mea. Nu pot să descriu în 

câteva propoziții așa ceva, tot ce pot spune este 

că a fost ceva unic, ce nu voi regreta niciodată.” 

(Pop Alexandru—X H) 

 ”Implicarea elevilor și a profesorilor în proiecte 

internaționale este extrem de benefică. Ca 

profesor de limba engleză, prin participarea la 

acest proiect mi s-a dat posibilitatea să-i implic pe 

elevi în activități concrete, practice, în care limba 

engleză este folosită atât în comunicarea de zi cu 

zi, cât și pentru scopuri specifice, ce țin de 

domeniul antreprenoriatului.” ( prof. Anca Albu – 

membru în echipa de proiect). 

”Participarea la acest proiect este una atât 

benefică, cât și plăcută tocmai datorită faptului că 

ai ocazia de a cunoaște noi culturi, de a dobândi 

spiritul unei echipe și de a lega noi 

prietenii.” (Fekete Denisse – XI G) 

”Totul a fost o experiență minunată. A fost 

prima dată când am participat într-un proiect cu 

mobilitate în altă țară. Am rămas cu multe 

amintiri frumoase.” (Sasu Daiana – X H) 

 ” Impresia mea este una foarte bună legată de 

participarea în cadrul proiectului. Mi-am făcut 

prieteni noi, am reușit să colaborez cu mai mulți 

colegi și profesori ai liceului meu sau din liceele 

din străinătate.” (Drăgoi Florian –XII E) 
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Impresii (continuare): 

 
 ”Primul an de proiect a însemnat o activitate 

intensă, care deși a fost solicitantă, ne-a 

deschis noi perspective de dezvoltare, ne-a 

înlesnit experiențe profesionale și de viață noi, 

ne-a oferit ceva deosebit (prof. Urs Marcela - 

coordonator proiect) 

 ”Activitățile desfășurate în cadrul 

proiectului au presupus o  documentare mai 

profundă asupra unor fenomene pe care le 

implică activitatea de antreprenoriat și 

consider că prezentarea informațiilor, vizitele 

la agenții economici și activitățile practice 

desfășurate au fost extrem de utile pentru 

dezvoltarea cunoștințelor de antreprenoriat ale 

elevilor.” (prof. Mateaș Silvia - membru în 

echipa de proiect) 

 ”Participarea la proiect a fost benefică atât 

pentru întâlnirea de persoane noi, cât și pentru 

învățarea unor lucruri noi.” (Oprea Bianca -  

XI C) 

 ”Participarea la proiect a fost un moment 

unic, am beneficiat de multe posibilități și 

cunoștințe.” (Dregan Alexandra - XI C) 

 
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. 

 


