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Scopul proiectului 

 
 

 promovează educația antreprenorială în rândul profesorilor din școlile 

secundare pentru a preveni abandonul școlar, pentru a facilita tranziția 

de la școală la locul de muncă și pentru a crește implicarea elevilor, în 

special în școlile care înregistrează un procent ridicat de minorități 

etnice și studenți străini. 

 vizează dezvoltarea competențelor antreprenoriale și a mentalității de a 

încuraja implicarea școlară (O1), având suport o platformă online, The 

Bank Time Talent School.  

 Provocarea este de a trece de la antreprenoriatul clasic la o nouă 

tendință, concentrată pe mentalitatea și comportamentul 

întreprinzător - promovarea învățării prin practică, a eficacității de sine, 

a rezilienței și a motivației. 



Axe conceptuale 

1. consolidarea profilului cadrelor didactice, prin consolidarea educației și 

învățării antreprenoriale cu o abordare participativă pentru formare; 

2. utilizarea educației antreprenoriale ca metodă de sprijinire a 

profesorilor pentru a crește angajamentul elevilor și pentru a permite 

studenților să își gestioneze viitorul. 

 
 

Obiective 
1. Dezvoltarea de competențe și abilități relevante și de calitate pentru 
profesorii din învățământul secundar pentru a promova dezvoltarea lor 
profesională în materie de educație antreprenorială; 

2. Sprijinirea școlilor pentru combaterea abandonului școlar timpuriu prin 
abordarea de noi metode și instrumente pentru a încuraja implicarea și 
motivația elevilor; 

3. Îmbunătățirea calității și a eficienței educației și formării profesionale; 

4. Promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active. 

 



 Reuniunea coordonatorilor partenerilor în proiect 

 
 

5th-6th September 2019 – Eurocrea Merchant 



Agenda întâlnirii 

5 septembrie 2019 

Welcome by host and Lead Partner: Eurocrea Merchant  
și ALDA 

 IO2. A1-A2 Platform Design and Development – 
PLATON 

 IO2. A2.O2 Development of the School Talent 
Time Bank - PLATON 

 IO2.A3 Pilot tests - INQ 

  IO2.A4 – Final Evaluation Activity - ALDA 

 Multiplier events  

 Dissemination activities and newsletter – ALDA 
 

 
 



 
 



6 septembrie 2019 

Monitoring and Evaluation – EM 

18th Months Quality Monitoring 

Presentation  

 

Project Coordination – ALDA 

 Administrative issues 

 Extension request 

 Final report of the project 

 

 
 

Agenda întâlnirii 



 
 



Agenda viitoare a proiectului 

 Lista activităților ulterioare 

 Raport final 

 Activitățile de diseminare 

 Discuții legate de solicitarea prelungirii 

proiectului până în decembrie 2019 

 

 

 
 





Contact: 

InspectoratulScolarJudeteanIasi, 

Proiecte.isjiasi 

Vă mulțumim pentru atenție! 

 
 

Prof. Mihaela Mariana ȚURA, inspector școlar 
general adjunct 

     Prof. Gabriela CONEA, inspector școlar pentru 
proiecte europene 


