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I.
SCOPUL METODOLOGIEI
Prezenta metodologie a fost elaborată în vederea selecţiei participanților la workshopul
de diseminarea a ghidului de bune practice privind colaborarea ,,școală-mediul antreprenorial
de afaceri’’ din cadrul proiectului
"DE LA MIC LA MARE CĂTRE MEDIUL
ANTREPRENORIAL" , derulat de Casa Corpului Didactic Vaslui în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și Asociația Egomundi Călărași , POSDRU/154/1.1/G/
135777.
Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European,
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1.
„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie: 1.1 „Acces la educaţie şi formare
profesională iniţială de calitate”.
II. OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea sistemului de invatamant
preuniversitar prin implementarea unei programe opționale de educație antreprenorială pentru
elevi precum și formarea de cadre didactice implicate în aceste programe.
Obiectivele specifice ale proiectului:
OS1– Introducerea ofertei educaționale opționale prin realizarea modulului antreprenoriat în
învățământul liceal și gimnazial la elevii din ciclul final precum și elaborarea unui ghid de bune
practici privind colaborarea școală - mediul antreprenorial privat. ;
OS2- Creșterea accesului la educație antreprenorială pentru 260 elevi din 5 licee și 1 școală
generală, prin participarea la programul școala de vara ,,Tineri antreprenori’’ precum și prin
realizarea unor vizite în diferite organizații în cadrul unor parteneriate școli – întreprinderi.
OS3- Formarea profesionala și certificarea unui număr de 200 de persoane implicate în
procesele educaționale, directori, membri ai consiliilor de administrație, consilieri școlari din
36 unități de învățământ preuniversitar și un centru de resurse educaționale, din zona în care se
implementează proiectul.
OS4- Consilierea și orientarea unui număr de 260 de elevi din 6 unități de învățământ (5 licee
si 1 școală generală) implicate în proiect.
OS5- Inființarea a 6 Centre pilot pentru introducerea modulului opțional educație
antreprenorială în cele 5 licee și 1 școala generală, de unde provin cei 260 de elevi.

III.GRUPUL ŢINTĂ
Grupul ţintă al proiectului este format din -260 de elevi din 5 licee și 1 școala generală
și 200 cadre didactice directori de unități școlare din învățământul preuniversitar,
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consilieri școlari, membri ai consiliilor de administratie din unitați școlare din
învățământul preuniversitar din județul Vaslui, care au participat cele două programele
de formare din cadrul proiectului - Învățarea prin proiecte educaționale și Antreprenoriat
la standarde europene.
.
IV. SELECȚIA PARTICIPANȚILOR LA WORKSHOP
La workshop vor participa 200 persoane distribuite pe următoarele categorii:
- 20 persoane din echipa de proiect
- 80 cadre didactice din alte unități școlare și centre pilot
- 100 elevi (50 elevi premianți și 50 elevi care au participat activ la acțiunile
proiectului)

-

Selecția elevilor participanți la workshop se va realiza din următoarele categorii:
Elevii care fac parte din echipa de realizare a planurilor de afaceri premiate la
Concursul de Planuri de afaceri
Elevii care au fost lideri ai planurilor de afaceri realizate la nivelul celor 6 unități de
invatământ
Elevii care au participat activ la acțiunile proiectului
Selecția cadrelor didactice participante la workshop se va realiza din
următoarele categorii:

-

-

-

Cadre didactice aparținând următoarelor categorii: directori de unități școlare din
învățământul preuniversitar, consilieri școlari, membri ai consiliilor de administratie
din unitați școlare din învățământul preuniversitar din județul Vaslui
Cadrele didactice din centrele pilot care au însoțit elevii în deplasările la agenții
economici și în tabăra de vară Tineri antreprenori și care au îndrumat elevilor în
activitățile de antreprenoriat .
Cadrele didactice care au participat la programele de formare din cadrul proiectului și
care au prezență 100% la orele de curs;
Care s-au remarcat pe parcursul desfășurării cursurilor
Cadre didactice care au realizat și susținut portofolii de un înalt nivel calitativ

V.ACTIVITĂŢI:
Activitățile care fac obiectul prezentei metodologii sunt:
- Stabilirea criteriilor de selecție a participanților la workshop;
- Premierea participanților la concursul de planuri de afaceri
- Semnarea acordului de finanțare cu beneficiarii premiilor concursului .
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Metodologia elaborată va fi transmisă și participanților din grupul țintă – elevi și cadre didactice
pe site-ul proiectului.
Metodologia de organizare a workshopului va include criteriile de selecție a a participanților
la activitate și criterii de acordare a premiilor concursului de planuri de afaceri
VI. CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIARII PREMIILOR
CONCURSULUI DE PANURI DE AFACERI:
- Participantul să fie elev înmatriculat în cadrul programului de studii organizat de
Solicitant Partener 1 și Partener 2 , înscris în grupul țintă;
- Participantul nu trebuie să beneficieze de finanţare prin alte proiecte pentru servicii
similare.
VII. SEMNAREA/DEPUNEREA CERERII DE ACORDARE A PREMIILOR
Acordarea premiilor concursului de planuri de afaceri se va realiza în cadrul
workshopului de diseminarea a ghidului de bune practice privind colaborarea ,,școală-mediul
antreprenorial de afaceri’’ din cadrul proiectului "DE LA MIC LA MARE CĂTRE MEDIUL
ANTREPRENORIAL".
Câștigătorii vor depune o cerere de acordare a premiilor - Anexa 2, adresată
managerului de proiect.
Cererea va fi analizată și validată de managerul de proiect.
Câștigătorii premiilor vor depune la dosar, alăturat Cererii de acordare a premiilor, și
Anexa 3 -Declaraţie evitare dubla finanţare (formular standard), conform precizărilor
Metodologiei de derulare a concursului. Anexa 4 - Declarație membrii echipei de realizare a
planului de afaceri.
VIII. Anexe- Formulare și modele
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Anexa 1
FORMULAR DE ÎNREGISTRARE
WORKSHOP
DE DISEMINAREA A GHIDULUI DE BUNE PRACTICE PRIVIND COLABORAREA ,,ȘCOALĂMEDIUL ANTREPRENORIAL DE AFACERI’’
PROIECT "DE LA MIC LA MARE CĂTRE MEDIUL ANTREPRENORIAL"
POSDRU/154/1.1/G/135777
30 octombrie -01 noiembrie 2015

Numele si prenumele: _____________________________________________________
Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________
Funcţia/
calitatea în proiect:

 Cadru didactic - absolvent programe formare furnizate în cadrul
proiectului
 Membru în echipa de proiect
 Elev grup țintă

Regiunea de implementare:
Adresa:

 NORD EST  SUD MUNTENIA  VEST
____________________________________________________
____________________________________________________

Telefon:

___________________________________________________

E-mail:

____________________________________________________

Semnatura:

____________________
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Va rugam sa confirmaţi participarea dumneavoastră prin transmiterea Formularului de înregistrare
până în data de 29.10.2015 pe adresa de e-mail: inscrieri135777@gmail.com

Anexa 2
Se aprobă,
Manager de proiect,
Prof. POPA CRISTINEL

CERERE
cu privire la acordarea premiului din cadrul
CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI
PROIECT „DE LA MIC LA MARE CĂTRE MEDIUL ANTREPRENORIAL”ID
135777
Subsemnatul(a)……………………………………….…………………….., domiciliat(ă) în
……………………………………………,jud……………………………,str……………….
nr…………, bl…………., sc…………., etaj…………, ap…………, posesor al C.I. ,
seria…….., nr…………………, CNP……..……………………………….., în calitate de
grup ţintă al proiectului „DE LA MIC LA MARE CĂTRE MEDIUL ANTREPRENORIAL”
POSDRU/154/1.1/G/135777, implementat de către Casa Corpului Didactic Vaslui în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și Asociația Egomundi Călărași rog să
binevoiți a-mi aproba acordarea premiului obținut în cadrul concursului de planuri de afaceri
.
Menționez că:
- Am luat la cunoștință și sunt de acord cu informațiile cuprinse în Metodologia de
derulare a Concursului de Planuri de afaceri;
- Am predat Planul de afaceri în acord cu Metodologia de derulare a Concursului de
Planuri de afaceri;
- Sunt de acord cu rezultatele evaluării Planurilor de afaceri înscrise în concurs;
- Solicit acordarea premiului prin casieria unității.
Atașez prezentei Anexa 2 – Cerere acordare premiu și Anexa 3 - Declaraţie evitare dublă
finanţare, conform precizărilor Metodologiei de derulare a concursului.
Beneficiar: Concurent Concurs Planuri de Afaceri
Nume:……………………………………
Prenume:…………………………………
Semnătura:……………………………….
Data:……………………………..
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Anexa 3
Declaraţie evitare dubla finanţare
Subsemnatul/a………………………….....................................................................................
................................., CNP………………………………..................................., domiciliat/ă
în

...................................................………………….

,

str.

................................................................ nr.....…… bl. ..……, sc. ....., ap. cunoscând
prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declaraţii, în calitate de grup ţintă al proiectului
“„DE

LA

MIC

LA

MARE

CĂTRE

MEDIUL

ANTREPRENORIAL”

”

POSDRU/154/1.1/G/135777, implementat de către Casa Corpului Didactic Vaslui în parteneriat
cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și

Asociația Egomundi Călărași, declar pe propria

răspundere că nu beneficiez de finanțare și nu fac parte din grupul ţintă al unui alt proiect
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în
sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”; Domeniul
major de intervenție 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.

Numele și prenumele/Semnătura
..............................................

Data
..............................................
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Anexa 4
DECLARAȚIE

Subsemnații …………………………...........................................................................,
…………………………............................................................................................................,
…………………………............................................................................................................,
………………………….............................................................................................................,
………………………….............................................................................................................,
………………………….............................................................................................................,
membri în echipa de realizare a Planului de afaceri cu tema …………………………………………………………………………………..,
care
a
participat la Concursul de Planuri de afaceri parte a Activităţii 6. - Activități
extracurriculare (non-formale și informale) în unitățile de învățământ pilot, subactivitatea
6.2. Antreprenoriat activ în rândul elevilor, din
cadrul proiectului
POSDRU/154/1.1/G/135777 "De la mic la mare către mediul antreprenorial", declarăm că
liderul nostru de grup este elevul……………………………………………………………., de
la unitatea școlară ………………………………………………………………………….. și îl
desemnăm să ridice premiul acordat echipei.

Semnătura:

Data:
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