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Agenda reuniunii

Dobrich, Bulgaria
Luni 10.11.2014:
Ziua a debutat cu primirea oficială la
Private

High

School

in

Tourism

and

Entrepreneurship „Rayko Tsonchev”, şcoala
gazdă. Am asistat la

cuvântul de bun venit

adresat de directoarea liceului și la întâlnirea cu
membrii din conducerea școlii.

Sâmbătă 8.11.1014:
Plecare spre Bulgaria.
Duminică 9.11.2014:
Sosirea în orașul Dobrich, Bulgaria şi
întâlnirea cu partenerii din ţara gazdă.

Realizat de: Bara Laurenţiu (X G) coordonat de dna. prof. Urs Marcela.
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Luni, 10.11. 2014
(continuare)

Coordonatorii din fiecare țară au fost
invitați să participe la o transmisiune live la
Radio Dobrudzha.

În cadrul transmisiei,

moderatoarea a formulat întrebări care au vizat
informații referitoare la importanța proiectului
în școlile noastre, la impactul acestuia asupra
elevilor și la activitățile și reuniunile din cadrul
proiectului.
Prima parte a zilei a continuat cu
vizitarea instituției gazdă, în care ne-au fost
prezentate biblioteca și spațiile de practică
pentru A cademia Culinară, dar ne-au fost
furnizate și informații cu privire la specificul
școlii, la activitățile școlare și extrașcolare
desfășurate de elevi.
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Luni, 10.11. 2014
(continuare)
Începând cu orele 14:00 a avut loc
primul atelier de lucru în cadrul căruia
s-au prezentat materialele pregătite, pe
tema ”My future business”. Delegația din
România a prezentat 2 materiale în format

PPT care au fost deosebit de apreciate de
către ceilalți parteneri. Primul material a
inclus o prezentare a unei agenții de
turism, care să promoveze locuri mai puțin
cunoscute din Europa și a inclus date mai
”tehnice” despre sursele de finanțare,
tipurile

de

cheltuieli,

personalul

și

motivarea acestuia, etc. Cea de-a doua

prezentare a avut drept punct de plecare
ideea autentică a elevei Șandra Ana-Maria
din clasa a X-a G, care dorește ca în viitor
să dețină o firmă de prelucrare și
distribuire a laptelui și a produselor
lactate.
De la orele 17:00 a avut loc o
petrecere de bun venit, în cadrul căreia

elevii bulgari au pregătit un program care
a inclus dansuri populare tradiționale,
interpretarea

unor

melodii

în

regim

karaoke, dar și jocuri interactive la care au
putut participa toți cei prezenți.
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Marţi, 11.11.2014

Ziua a debutat cu vizitarea a trei
companii private din orașul Dobrich, exemple
de inițiativă antreprenorială. Prima companie
avea ca domeniu de activitate prepararea,
ambalarea și distribuirea unor salate cu
maioneză (Vaselina salads), a doua companie
se ocupa cu confecționarea de furtunuri
metalice flexibile, iar a treia companie cu
reciclarea PET-urilor și confecționarea de cutii
de plastic.
După

orele

prânzului

am

vizitat

complexul ”Vechiul Dobrich”, un muzeu
arhitectural - etnografic în aer liber, situat în
centrul orașului Dobrich.
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Marti, 11.11. 2014
Începând cu orele 15:00 a avut loc un
atelier de lucru în care s-au stabilit prin tragere
la sorți, echipe mixte internaționale și a fost
distribuită și explicată indicația de muncă.
Elevii organizați în 5 echipe au primit sarcina
de a propune un business antreprenorial, o
soluție

”out-of-the-box”

(neconvențională,

ieșită din tipar) la problemele economice și
demografice

ale

orașului

Dobrich

și

a

districtului cu același nume.
În timpul atelierului de lucru al elevilor,
a avut loc întâlnirea coordonatorilor, în timpul
căreia s-a discutat despre următoarele întâlniri
de proiect, s-au stabilit datele acestora, s-a
discutat despre activitățile realizate și despre
activitățile care urmează să se desfășoare în
viitor.
Ziua s-a încheiat cu timp liber, în care
elevii au avut ocazia să petreacă momente
frumoase alături de familiile gazdă, iar
profesorii au avut posibilitatea de a discuta, dar

și de a vizita locuri de interes din orașul
Dobrich.
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Miercuri, 12.11.2014

A început călătoria culturală care să ne
dezvăluie Bulgaria, din punct de vedere
geografic, istoric și cultural. Primul popas l-am
făcut la capul Caliacra. Locul este spectaculos
prin faptul că formează un promontoriu stâncos
deasupra apelor Mării Negre. Pentru mulți
elevi din România a fost pentru prima dată
când au văzut Marea Neagră, iar pentru cei
care au fost pe litoralul românesc a fost o
surpriză să vadă și un țărm abrupt stâncos la
Marea Neagră.
Următorul popas a fost la Balcic, un
oraș la țărmul Mării Negre, situat la 33 km de
orașul Dobrich. Între anii 1913-1940 această
localitate a făcut parte din Cadrilaterul
românesc. În Balcic se află celebrul castel
”Cuibul liniștit”, reședința preferată a Reginei
Maria a României. Vizitarea acestui loc ne-a
impresionat prin faptul că locul amintea de
originea sa românească, dar și prin frumusețea
extraordinară a priveliștii spre țărmul Mării
Negre.
În încheierea zilei, am fost în orașul
Varna, unde am avut posibilitatea de a petrece
puţin timp liber.
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Joi, 13.11.2014
materialului propus, dar și în prezentarea
Ziua a fost dedicată prezentărilor celor

efectivă a acestuia în timpul sesiunii de

5 grupe mixte, ideile elevilor pentru un

expunere. Elevii din componența grupelor

business antreprenorial inedit pentru orașul și

câștigătoare au fost premiați cu diplome și

regiunea Dobrich.

stick-uri de memorie sau căști.

Delegația din România se mândrește cu
faptul că poate să afirme că a obținut premiile I
și III,

prin elevii săi. Astfel elevii Drăgoi

Florian (XII E) și Șandra Ana-Maria (X G) au

Vineri, 14.11.2014:
Întoarcerea acasă.

Impresii:

făcut parte din grupa care a primit premiul I,
pentru ideea unei companii denumite ”Apple

 ”Participarea

la

reuniunea

de

proiect

Valley”, care produce suc natural de mere. Este

Comenius din Bulgaria a fost pentru mine o

de

bază,

provocare și o experiență de neuitat. A fost

prezentarea grafică și cea în plen a fost

ceva cu totul nou și deosebit pentru mine. A

realizată de elevii români. Premiul III a fost

fost pentru prima dată când am ieşit din ţară,

obținut de grupa mixtă care i-a avut în

pentru prima dată când am văzut marea, pentru

componența sa și pe elevii Bara Laurențiu,

prima dată când am fost departe de familie și

Gavriș Alexandra (X G) și Iechimovici

pentru prima dată când am vorbit în limba

Gheorghe (XII C) și care a lansat propunerea

engleză

de înființare a unei fabrici de produse

oameni.” (Șandra Ana-Maria-X G)

remarcat

faptul

că

ideea

de

cosmetice bio. Și în acest caz, trebuie spus că

 ”Prima

în

faţa

unei

săli

pline

de

zi ne-a găsit la școală, prezentându-ne

elevii noștri au avut un rol major în realizarea

proiectele la care am lucrat acasă, cu o

din punct de vedere grafic și conceptual al

săptămână înainte. Munca depusă s-a văzut,
având după părerea mea, cele mai bune
prezentări.

Mă

mândresc

cu

ce-am

făcut.” (Bara Laurențiu– X G)
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Galerie foto
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