INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
COLEGIUL TEHNIC „IOAN CIORDAŞ” BEIUŞ, JUDEŢUL BIHOR

TITLUL PROIECTULUI:

„Micul întreprinzător”
Concurs „Evantaiul ideilor”
PROIECT JUDEŢEAN
DOMENIUL: ŞTIINŢIFIC
Durata proiectului: Noiembrie 2013 – Mai 2014

„Afacerile nu sunt o știință a finanțelor, totul este comerțul…cumpărarea și vânzarea. Totul este să
creezi un produs sau un serviciu atât de bun, încât oamenii vor plăti pentru el.”
(Anita Roddick)
Continuă să înveți! Fă-o cu pasiune! Fii tu însuți! Fii un exemplu pentru ceilalți! Specializarea
contează! Să ai încredere în echipa ta, comunică şi controlează!
Alege-ţi cu grijă echipa! Un lider adevărat nu are temeri, ai voie, însă, să ai îndoieli!
„Este bine să sărbătorești succesul, dar este mai important să extragi lecții din eșec!"
(Bill Gates)
An şcolar 2013 – 2014

INFORMAŢII DESPRE APLICANT
 Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş”
 Adresa completă: Beiuş, Str. Ioan Ciordaş, Nr.5, cod 415.200, judeţ Bihor
 Nr. de telefon/fax: 0359/800475, 0259/322062 (fax).
 Site si adresă poştă electronică: lciordas@yahoo.com, pagina web: www.ciordas.ro
 Persoane de contact: (coordonatori şi membri în echipa de implementare a proiectului)
Cighir Claudia – profesor economist
Mihăieş Crina - profesor economist
Feneşi Jemima – profesor
Din echipa de implementare mai fac parte prof. ing. Monenciu Rodica- director, prof. dr. ing.
Mada Maria- director adjunct, profesorii din catedra de Servicii și Consiliul Școlar al Elevilor.
INFORMAŢII DESPRE PROIECT
Titlul proiectului: „Micul întreprinzător” – concurs și expoziție
Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul ştiinţific
Ediţia a II-a
Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura
1. Mediatizarea activităților din cadrul proiectului,
2. Participarea la GEW,
3. Înființării unei societăți comerciale,
4. Expoziţia-concurs „Evantaiul ideilor”
5. Expoziţia la Muzeul Municipal din Beiuş
6. Diseminarea proiectului.
Scopul proiectului
Promovarea culturii antreprenoriale (creativitate, inovaţie, capacitatea de a-şi asuma riscul,
precum şi abilitatea de a planifica şi gestiona proiecte cu scopul de a-şi atinge obiectivele) în vederea
creşterii abilităţii elevilor de a materializa ideile de afaceri;
Durata proiectului (7 luni) - Noiembrie 2013 – Mai 2014
INFORMAŢII DESPRE PARTENERI
Colegiul Naţional „Samuil Vulcan" Beiuş, director prof. Traian STANCIU, dir. adj. prof.
Claudia BURAN, coord. de proiect prof. Mihaela ILIEŞ, Alina BORNUŢ.
Liceul Vocaţional Pedagogic „Nicolae Bolcaş" Beiuş, director prof. Sorin CUC, dir. adj.
prof. Eugenia –Carmen LEZEU, coord. de proiect prof. Adriana MICLE, Rodica MĂRCUŢ, Mona
DUMITRAŞ.
Şcoala Gimnazială „Nicolae Popoviciu" Beiuş, director prof. Adina CIOLOŞ, dir. adjunct
prof. Manuela MONEA, coordonator de proiect prof. Edittha MLADONICZKI.
Liceul Teoretic „Lucian Blaga" Oradea, director prof. Delia IOVA, dir. adjunct prof. Zoriţa
NEGOIŢĂ, coordonator de proiect prof. Bianca MADA.
Muzeul Municipal Beiuş, muzeograf Georgeta BRÂNDA.
SC „Voinicel Com” SRL, administrator Doina CIGHIR.
Descrierea activităților:

Activitatea

Titlul activităţii

nr.
1.

Lansarea,
mediatizarea
activităților
din cadrul
proiectului

Data/ perioada de
desfăşurare
1-10
Noiembrie
2013

2.

Participarea
la GEW (18- Noiembrie
24 Noiembrie
2013
2013)

3.

Înființarea
unei societăți
comerciale

4.

Expoziţia şi
concursul
„Evantaiul
ideilor”

Februarie
2013

Martie
2013

Locul
desfăşurării
Colegiul
Tehnic
„Ioan Ciordaş”
Beiuş
şi şcolile
partenere

Participanţi
(elevi, cadre
didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc.)
Elevii, profesorii, reprezentanţii din partea
comunităţii locale

Parteneri

Şcolile
implicate

Site-ul
GEW

Elevi, cadre didactice

Școlile
implicate

Fiecare
școală va
trimite câte
un eseu cu
tema dată

Elevi, cadre didactice

Școlile
implicate

Colegiul
Tehnic
„Ioan Ciordaş” Beiuş

Elevi, cadre didactice, părinţi,
reprezentanţi din
partea agenţilor
economici, reprezentanţi ai
comunităţii locale

Școlile
implicate,
Muzeul
Municipal
Beiuş,
S.C. „Voinicel
Com”
S.R.L.

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri

Responsabil (i)

Un grup de 10 elevi din cadrul şcolilor participante va
promova proiectul prin afişe,
pliante, pagina şcolii

Echipa de
proiect

Elevii doritori din şcolilor
partenere vor realiza o activitate pe platforma.
-Exempluhttp://ciordas.ro/jar/10f.html
Elevii şcolilor partenere vor
realiza un eseu pe care-l vor
trimite pe adresa de e-mail a
proiectului: micul.intreprinzator@yahoo.co
m
Grupe de elevi (de minim 5
elevi) din şcolilor partenere
vor realiza un plan de afacere
(Power Point) menit să strângă fonduri pentru a acoperi o
nevoie identificată în şcoala
lor sau în cadrul comunității
locale și o planșă reprezentând ideea de afacere.

Beneficiari

Elevii şcolilor implicate, cadrele
didactice,
părinţii şi
comunitatea
locală.

Modalităţi
de monitorizare şi
evaluare
Anunţ pe
pagina şcolii, pe pagina şcolii.

Echipele de
proiect

Elevii, cadrele didactice

Cadrele implicate vor
primi diplome de la
JAR, GEW

Echipele de
proiect

Elevii şcolilor partenere, cadrele
didactice,

Diplome de
apreciere

Echipele de
proiect, catedra de
servicii și
Consiliul
Școlar al
Elevilor

Elevii şco- Se va realiza
lii, cadrele
un DVD cu
didactice,
planurile de
părinţii, SC. afacere pre„Voinicel
zentate în
Com”
cadrul conS.R.L. Becursului.
iuş (agentul
Diplome
economic
pentru prepartener al mierea celor

5.

6.

:

Expoziţie la
Muzeul Municipal

Diseminare

Aprilie
2014

Muzeul
Municipal
Beiuş

Elevi, cadre didactice, părinţi,
reprezentanţi din
partea agenţilor
economici, comunitatea locală

Elevi, cadre didactice, părinţi,
Colegiul
reprezentanţi din
Tehnic
partea agenţilor
Mai 2014
„Ioan Cioreconomici, redaş” Beiuş
prezentanţi ai
comunităţii locale
Every year, August 21 is the WED :

Expunerea planșelor, la Muzeul Municipal
Școlile
implicate
şi partenerii

Școlile
implicate
şi partenerii

World Entrepreneurs’ Day
(a doua vineri din aprilie)
http://ciordas.ro/proiecte/T15.
html
Expunerea planșelor, la Panoul proiectului și premierea
celor mai reușite și apreciate
planuri de afaceri.
Încurajarea elevilor de a porni
propriile lor afaceri, respectând legislațiile în vigoare.

Echipele de
proiect, catedra de
servicii și
Consiliul
Școlar al
Elevilor,
Muzeul
Municipal

şcolii)

mai frumoase, corecte
şi originale.

Elevii şcolii, cadrele
didactice,
părinţii, SC.
„Voinicel
Com”
S.R.L. Beiuş

Fotografii,
chestionare,
nr vizitatori,
nr lucrări
expuse, nr
elevi participanţi, calitatea prezentărilor

Echipele de
proiect, catedra de
Poze pe siteservicii și
ul școlii şi
Elevii şcolii,
Consiliul
în portofolicadrele didacȘcolar al
ul proiectutice, părinţii,
Elevilor,
lui, CP,
partenerii
SC. „VoiniCŞE, ACP,
cel Com”
site-ul ISJ
S.R.L. Beiuş -sponsor

