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„DE LA LICEU LA PROPRIA AFACERE” 

ID PROIECT 135833 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ (C.C.D. ARGEŞ), în parteneriat cu  ASOCIAŢIA 

EGOMUNDI CĂLĂRAŞI, implementează proiectul „DE LA LICEU LA PROPRIA AFACERE”, 

proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în 

sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Contract 

POSDRU/154/1.1/G/135833. 

Perioada de implementare a proiectului: 18 luni  

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea sistemului de învăţământ preuniversitar 

prin furnizarea de competenţe cheie, în vederea îmbunătăţirii ofertei opţionale de educaţie 

antreprenorială, pentru elevii din învăţământul liceal, precum şi formarea cadrelor didactice 

implicate în aceste programe. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Introducerea ofertei educaţionale opţionale prin realizarea modulului antreprenoriat în 

învăţământul preuniversitar liceal la elevii din ciclul final, precum şi elaborarea unui ghid de 

bune practici privind colaborarea şcoala-mediul antreprenorial privat; 

 Creşterea accesului la educaţie antreprenorială pentru 260 de elevi din 10 licee, prin 

participarea la Şcoala de vară ”Antreprenori în devenire”, precum şi realizarea unor vizite în 

diferite organizaţii, în cadrul unor parteneriate şcoli-întreprinderi; 

 Formarea profesională şi certificarea unui număr de 200 de persoane implicate în 

procesele educaţionale, directori, membri ai Consiliilor de Administraţie, consilieri şcolari 

din 30 unităţi de învăţământ preuniversitar şi un centru de resurse educaţionale din zona în 

care se implementează proiectul; 

 Consilierea şi orientarea unui număr de 260 de elevi din 10 unităţi de învăţământ (licee) 

implicate în proiect; 

 Înfiinţarea a 10 Centre pilot pentru introducerea modulului optional Educaţie Antreprenorială 

în liceele de unde provin cei 260 elevi. 
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Grupul ţintă este format din 260 de elevi din 10 unităţi de învăţământ (licee) şi  200 de persoane 

ocupate în domeniul educaţiei şi formării iniţiale provenind din 20 de licee, 10 şcoli generale şi un 

centru de resurse educaţionale, astfel: 15-consilieri şcolari, 45 de directori ai unităţilor de 

învăţământ, 140 de membri ai Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ. 

 

Beneficiile grupului ţintă: 

 Platformă informatică colaborativă pentru educaţie antreprenorială; 

 Elevi implicaţi în programe de educaţie antreprenorială; 

 Tabără de vară pentru elevi- ”Antreprenori în devenire” ; 

 Subvenţii pentru elevi; 

 Elevi consiliaţi, orientaţi şi informaţi în legătură cu alegerea unei meserii/calificări sau 

continuarea studiilor de nivel superior; 

 Personal din educaţie instruit/perfecţionat/certificat în cadrul programelor de formare 

continuă acreditate CNFP: ”Perspective antreprenoriale în societatea bazată pe 

cunoaştere”(60 ore/15 credite profesionale transferabile); ”Calitate şi eficienţă în 

managementul proiectului” (60 ore/15 credite profesionale transferabile) 

Proiectul „DE LA LICEU LA PROPRIA AFACERE” va fi lansat în cadrul conferinţei de miercuri, 
28 mai 2014, începând cu ora 14.00. Locaţia conferinţei este Hotel ALCADIBO (Str. Pasajul Şcolii 
Nr. 70, Piteşti, Argeş).  

 

Manager de proiect - Ana BADEA 
 
 
 
Persoana de contact  
 Maria Magdalena ANGHEL, 
 tel. 0745065831 
e-mail mag_anghel@yahoo.com  
 


