
 1 

Duminică 11.05. 2014: 

Sosirea delegațiilor din țările partenere în 

proiect. 

Luni 12.05. 2014: 

  Ziua a debutat cu primirea la școala 

gazdă unde a avut loc ceremonia de bun 

venit, în care au luat cuvîntul d-na Dangyra 

Paušaitė (coordonator proiect), d-na Vilma Šopienė 

(interpret), d-ul Vytautas Armalas (directorul in-

stituției) și reprezentanți ai oficialităților locale. 

Ceremonia a continuat cu un program artistic 

susținut de elevii școlii. Îmbrăcați în iepurași, 

păsărele sau bucătari copii ne-au încântat cu jocul 

lor actoricesc și cu cântecele lor vesele.  

11-16 mai 2014  
Nr. 3/2013-2015 

COMENIUS MULTILATERAL PROJECT 

 „OPTION VARIETY FOR ENTREPRENEURSHIP” 

2013-2015 

A treia reuniune de proiect 

 Pabiržė, Lituania 

 

                                                        
              

Sâmbătă 10.05.2014 – plecare spre Lituania. 

Agenda reuniunii:  

             Realizat de: Bara Laurențiu (X G) coordonat de dna. prof. Urs Marcela. 
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 După vizitarea școlii, ziua a continuat 

cu primul atelier de lucru, în cadrul căruia au 

fost susținute prezentările PPT cu tema ”A 

lucky business story”. Trebuie să apreciem ca 

foarte bună, prezentarea realizată de elevii 

români, singura care a cuprins un interviu cu 

un tânăr antreprenor orădean. În continuarea 

zilei am vizitat o fabrică de bere, pentru a 

vedea pe viu procesul de fabricare a unei beri 

renumite în toată regiunea.  

 Ultima vizită a zilei a fost la muzeul 

regional ”Sėla”, din incinta castelului din 

Biržai unde am vizitat cele 25 de săli de 

expoziție care vorbesc despre istoria și cultura 

locală. Un moment inedit a fost reprezentat de 

posibilitatea de a ne confecționa singuri o 

monedă souvenir, folosind o metodă veche de 

secole, cea a lovirii cu un baros a matriței de 

ștanțare. 

Luni, 12.05.2014 
(Continuare) 
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Marți 13.05.2014: 

 

 Conform programului,  am pornit în 

călătoria de cunoaștere a Lituaniei, din punct 

de vedere geografic, istoric și cultural. Drumul 

ne-a purtat spre capitala țării, situată la 200 km 

sud de Biržai. Vilnius, capitala Lituaniei este 

cel mai mare oraș al țării și un centru cultural și 

industrial.  

 Următorul punct din cadrul acestei zile 

a fost o vizită de studiu la Sunrise Valley 

Science and Technology Park, un parc 

tehnologic care oferă educație antreprenorială, 

proliferarea unor afaceri, acces la finanțare de 

capital cu risc, spații pentru dezvoltarea de 

afaceri în domeniul tehnologiei sau rețele de 

promovare între universitățile și companiile 

situate în Sunrise Valley și în lumea întreagă. 

Marți,13.05.2014 

 



 4 

 Miercuri a început o nouă călătorie 

culturală care să ne pună și mai mult în contact 

cu civilizația aparte a țărilor baltice. De data 

aceasta ne-am îndreptat spre Riga, capitala 

Letoniei.  Prima oară însă am poposit la 

Šiauliai, în nordul Lituaniei, unde am vizitat 

faimosul Deal al crucilor. Aproape de oraș, pe 

malurile râului Kulpė se ridică faimosul deal, 

unde se află peste 55.000 de cruci de toate 

mărimile.  

 Un alt popas l-am făcut la Rundāle, un 

palat baroc în sudul Letoniei. Palatul Rundāle 

este cel mai fin și remarcabil exemplu al 

arhitecturii baroce-rococo din Letonia și deține 

cea mai mare grădină în stil francez dintre țările 

baltice.  

 A urmat sosirea la Riga, capitala 

Letoniei, unde am realizat un tur ghidat al 

centrului vechi al orașului. Riga este cel mai 

mare oraș din Țǎrile Baltice, fiind cel  mai 

important centru cultural, educațional, politic, 

financiar și politic din zonǎ.  

Miercuri, 14.05.2014 

http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9A%C7%8Erile_Baltice
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 Ziua a început cu o vizită la Biržai 

Technology Entrepreneurship Teaching 

Center, un centru de învăţământ profesional 

unde elevii pot studia pentru a deveni: bucătari, 

zugravi, zidari, mecanici auto, etc. Cu toții am 

remarcat baza materială care oferă elevilor 

posibilitatea unei practici eficiente, în 

laboratoare sau ateliere dotate potrivit 

diferitelor specializări. 

  

Joi  15.05. 2014  

 



 6 

 A doua activitate a zilei a fost ”Ziua 

antreprenoriatului la școala din Pabiržė”. 

Echipe de elevi, costumați sau nu, au avut 

standuri cu produse realizate de ei, pe care au 

încercat să le promoveze și să le 

comercializeze, încercând astfel să-și exerseze 

anumite competențe precum: promovarea de 

produse, stabilirea de prețuri, vânzarea de 

produse, etc. Printre produsele comercializate  

s-au aflat: pliante și vederi cu regiunea Biržai, 

vederi cu personaje de desene animate, flori de 

hârtie, decorațiuni, bijuterii sau produse 

culinare tradiționale. Cu toții am achiziționat 

diverse produse și am făcut o mare bucurie 

micilor antreprenori. 

Joi  15.05. 2014  
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 După-masa am vizitat împrejurimile 

orașului Biržai. Debutul s-a produs la Centrul 

informativ al parcului regional Biržų, unde ni  

s-a vorbit despre ecosistemul lacului Širvėna, 

cel mai mare și vechi lac artificial din Lituania.      

Un alt fenomen prezentat a fost cel al 

dolinelor, depresiuni apărute în pământ, ca 

urmare a surpării acestuia, datorate unor 

procese carstice care schimbă suprafața 

pământului. După explicațiile teoretice, am fost 

duși să vedem totul cu proprii ochi. Astfel am 

vizitat lacul Širvėna și am parcurs cei 525 de 

metrii ai podului    care-l străbate și apoi am 

vizitat misterioasele doline, care creează un 

spectacol inedit al naturii. Dolinele care s-au 

umplut cu apă au devenit lacuri naturale de 

origine carstică. 

  

 

Joi  15.05. 2014  

(Continuare) 
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 Călătoria de întoarcere în România.  

 

Impresii: 

 
“Vizita ȋn Lituania mi-a dat șansa sǎ descopǎr o țarǎ 

frumoasǎ, curatǎ, unde oamenii au un respect deose-

bit pentru naturǎ, istorie, tradiție. Am fost profund 

impresionatǎ de entuziasmul cu care profesorii și ele-

vii școlii partenere din Lituania s-au implicat ȋn ac-

tivitǎțile proiectului, dând dovadǎ de creativitate și 

ingeniozitate. Am descoperit multe puncte comune 

ȋntre cele douǎ țǎri, colegii noștri lituanieni con-

fruntându-se cu aceleași probleme ȋn ceea ce privește 

reforma ȋnvǎțǎmântului și pașii ce trebuie fǎcuți 

pentru ȋmbunǎtǎțirea standardelor ȋn educație.” (prof. 

Anca Albu) 

” A fost o experiență interesantă și frumoasă pe care 

nu o voi putea uita și de care îmi voi aminti mereu cu 

drag.” (Tincău Bianca– X H) 

” Experiența din Lituania a fost una deosebită și     

m-aș întoarce acolo oricând.” (Filip Cristian—XI F) 

” Experiența trăită în Lituania a fost minunată.  

M-am simțit foarte bine, m-am înțes cu familia foarte 

bine și vara asta sper să merg înapoi în 

Lituania.” (Sasu Daiana—X H) 

Vineri, 16.05.2014 

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. 

 “Experiența avută în Lituania, mi-a depășit așteptările. 

Organizarea activităților a fost foarte bună, iar utilul și 

plăcutul s-au împletit foarte bine. Acest schimb de 

experiență, a fost o poartă de deschidere spre NOU, 

atât pentru noi profesorii, cât și pentru elevii noștri 

deopotrivă; am avut ocazia cu toții să dezvoltăm, să 

învățăm, să schimbăm ceva în mentalitatea fiecăruia 

indiferent de cultură, naționalitate, religie, sex, statut 

social”  (prof. Ioana Bordea) 

 ”Agenda reuniunii a fost una bogată și a cuprins 

activități variate care au îmbinat activități relevante 

tematicii proiectului, cu activități care să permită 

contactul cu geografia, istoria și cultura Lituaniei. Cu 

toții ne-am întors încântați de tot ceea ce am văzut și 

am trăit aici, impresionați de frumusețea oamenilor, de 

calmul și veselia lor, și nu în ultimul rând de mirosul 

florilor de liliac care ne-a însoțit pe tot parcursul 

călătoriei.”(prof. Marcela Urs)                                                                                                            

 ” A fost o experiență de neuitat, familia la care am stat 

fiind foarte amabilă, iar condițiile au fost foarte bune. 

Îmi va fi dor de Lituania și mereu voi purta această 

experiență în gândul meu.” (Holonec Casian—XI H)) 

 ” Familia la care am stat este una foarte iubitoare, au 

avut grijă de mine, mi-a oferit toate condițiile și cel 

mai important lucru este că s-au comportat cu mine ca 

și cu propriul fiu.” (Bonța Alexandru—XII A) 

 

 


