
ȘCOALA GIMNAZIALĂ” POROLISSUM” ZALĂU 

Titlul proiectului: “START UP! Boost your                           

                                 entrepreneurial spirit early on!” 

Tipul proiectului: Erasmus+, acțiunea KA2, domeniul  

                                Educație școlară 

Număr referință: 2018-1-ITO2-KA229-048604_4 

Beneficiar: Școala Gimnazială Porolissum, Zalău 

Parteneri: Școala Umraniye Atakent Ugur Okullari, 

Istanbul-Turcia 

Școala Media Statale Giuseppe Mazzini, Marsala-Italia-

Coordonator 

Școala SOU Georgi Karavelov, Shivachevo-Bulgaria 

Perioada proiectului: 1.09.2018-31.08.2020 

Grup țintă:17 profesori, 34 de elevi, părinți,comunitatea locală 

Coordonator: prof. Săbăduș Daniela 

Obiectiv general:  Educație de calitate, furnizată elevilor, prin dezvoltarea competențelor cheie, 

care să faciliteze o carieră școlară de succes, pentru toți elevii, în vederea integrării ulterioare pe 

piața muncii, națională sau internațională.  

Obiectivele specifice: 

O1- Să dezvoltăm spiritul de inițiativă al elevilor 

O2- Să permitem identificarea oportunităților de pe piața muncii europeană 

O3- Să promovăm diversitatea culturilor europene 

O4- Să sprijinim elevii să dobândească cunoștințe de bază legate de antreprenoriat 

Impact/Rezultate așteptate: 

Profesorii şi elevii au interacționat unii cu alții, s-au împrietenit, și-au adresat întrebări unii 

altora, pentru a identifica cât mai multe oportunități de pe scena europeană, exersându-și astfel 

cunoștințele de limba engleză. Au observat obiceiurile şi cultura romȃnească, avȃnd şansa de 

a descoperi aspecte deosebite din folclorul romȃnesc, din mȃncărurile romȃneşti, din activitatea 

antreprenorială din localitatea noastră.   

Activitatea de mobilitate din România:13-19 octombrie 2019 

- Primirea cu pâine şi sare în curtea şcolii, program artistic de dansuri populare, cântece 

populare şi cântece la pian. 

- Prezentarea școlii –prezentare ppt Simona Brumar, Ghiran Georgiana, Jugrestan 

Giulia  

- Ateliere de lucru: semne de carte, desene pe sul de hârtie şi confectionarea de momâi 

din lemn şi alte materiale din natură, 

- Participarea la ore pentru a vedea cum sunt organizate clasele, cum interacționează 

elevii cu ceilalți elevi și cu profesorul; 

- Vizită la Primăria Zalău , întâlniri cu antreprenori locali -Tenaris Silcotub pentru a 

cunoaște realitatea economică din Romania; 



- Vizite culturale – Galeria de artă “Ioan Sima”, Muzeul de Istorie si Artă Zalău; 

- Excursii în judeţul nostru, judeţul Maramureş şi judeţul Cluj. 

- Evaluarea activităților (feedback-ul necesar pentru măsurarea succesului 

evenimentului, se completează documente de mobilitate Europass și are loc premierea 

participanților).  

Strategii de diseminare a rezultatelor și a bunelor practici 

- pe pagina web a școlii : www.scoalaporolissum.ro 

- pe pagina Facebook a școlii : https://www.facebook.com/ScoalaPorolissum 

- în cadrul unor activități metodice: Consiliului profesoral al școlii;Cercuri pedagogice; 

Comisii metodice 

- în cadrul unor reuniuni cu parteneri educaționali: Ședințe cu părinții; întâlniri cu 

antreprenori locali;  

-     în mass media: https://www.caiete-silvane.ro/online/575/Mobilitatea-scolara-din-cadrul-

programului-Comisiei-Europene-Erasmus-Actiunea-KA2.html 

 

DIRECTOR,                                ÎNTOCMIT, 

Prof. Pavel Aurelia                                   Prof. Săbăduş  Daniela 

Anexa: Fotografii din activitățile proiectului:  
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