
Antreprenoriat social la Liceul Tehnologic “Sfânta Ecaterina” 

 
În perioada 04.04.2022-08.04.2022 a avut loc ultima mobilitate în proiectul Erasmus+, de 

parteneriat strategic, nr. 2019-1-RO01-KA229-063748, European Civic Attitude through Social 

Entrepreneurship. Această mobilitate a avut loc în Turcia, in orasul Gaziantep, la Liceul Anadolu 

Lisesi.Coordonatorul proiectului este Liceul Tehnologic “Sfanta Ecaterina”.După atâtea firme de 

exercițiu înființate în cadrul Liceului Tehnologic Sfânta Ecaterina din Urziceni, mi se pare frumos, 

interesant, minunat să putem transfera această experiență în țările partenere din proiect: Turcia, Bulgaria, 

Italia.  Grupul țintă in cadrul proiectului a fost format din cate 8 elevi din România, Turcia, Italia și 

Bulgaria, precum și câte 2 profesori însoțitori de la fiecare scoala partenera. Ei au dobândit competențe 

de înființare a 16 firme de antreprenoriat social și de elaborare a 16 planuri de afaceri pentru aceste firme. 

Grupul tinta a fost format și din cate 2 profesori din fiecare școală partenera, profesori care dobândesc 

competențe de predare a disciplinei Educație Antreprenoriala. 

 Este o necesitate a societății să se abordeze problemele economice și din punct de vedere social. 

Speram ca prin acest proiect să fi reușit să conștientizăm cel puțin pentru grupul țintă, importanța 

dezvoltării antreprenoriatului social. 

Antreprenoriatului social prezinta importanta pentru cetateni, pentru elevi, pentru economia 

nationala/mondial, pentru stat. 

Uniunea Europeană este preocupată  de definirea și crearea antreprenoriatului social.  Pentru 

cetateni, antreprenoriatul și antreprenoriatul social creează noi locuri de muncă, elimină șomajul, crește 

nivelul de trai, dezvoltă competențe, asigură integrarea socială, unește membrii familiei, oferă o nouă 

șansă de angajare persoanelor în vârstă. 

Pentru elevi si studenti, antreprenoriatul: 

-oferă modele; 

-dezvolta atasamentul pentru diferite profesii; 

-dezvolta respectul pentru traditie; 

-formează și  conștientizeaza existenta responsabilitatilor; 

-ofera incredere in viitor; 

-dezvolta curiozitatea; 

-creeaza disponibilitatea pentru invatarea pe tot parcursul vietii; 

-dezvolta creativitatea. 

Pentru economia nationala/mondial, pentru stat, antreprenoriatul: 

-crește bogăția națională; 



-dezvoltarea relatiilor economice nationale si internationale; 

-creeaza venituri la bugetul de stat; 

-creeaza locuri de munca si crestere economica, 

-reduce decalajul economic, social și educațional dintre statele lumii; 

- valorifică resursele naturale și intelectuale ale fiecărui stat; 

-este o modalitate de dezvoltare viitoare. 

Au fost vizitate si prezentate numeroase afaceri sociale din tarile fiecarui partener, identificandu-

se noi idei de afaceri sociale, dar si beneficiile acestui tip de antreprenoriat. 

Profesor coordonator, Florina Roman        

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 


