
 

Competiția Națională 

ȘCOALA ANTREPRENORIALĂ A ANULUI 2019 

Competiția națională Școala Antreprenorială a Anului 2019 se desfășoară în perioada 15 aprilie 

– 31 mai 2019, în cadrul programului european The Entrepreneurial School. 

Școala Antreprenorială este o inițiativă de educație antreprenorială la nivel european, susținută de 

către Comisia Europeană și mediul de afaceri, care își propune dezvoltarea în unitățile de 

învățământ, la nivel național, regional și local, de strategii care să stimuleze, pe de o parte, 

educația antreprenorială la clasă și, pe de altă parte, abordarea antreprenorială în educație 

prin proiecte și inițiative ale școlilor în relație cu comunitatea locală pentru atragerea de 

resurse și facilitarea accesului elevilor la piața de muncă sau continuarea educației. 

 

Prin educație antreprenorială înțelegem întregul curriculum formal și non-formal din școală, 

prin care actorii implicați în procesul de învățământ (profesori, elevi, personal administrativ al 

școlii) își dezvoltă competențe antreprenoriale: 

• Spiritul de inițiativă 

• Încrederea în sine 

• Realismul abordării și conexiunea permanentă cu mediul în care se desfășoară activitatea 

școlară 

• Capacitatea de a comunica și a lucra eficient în echipă 

• Capacitatea de gestionare a resurselor umane și materiale 

• Capacitatea de asumare a riscurilor 

• Perseverența 

• Creativitatea și inovația 

Criterii de evaluare a nominalizării unității de învățământ: 

• La activitățile de educație antreprenorială participă un numar mare de elevi și profesori din 

școală.  

• Școala are o viziune clară și o strategie concretă în ceea ce privește implementarea 

programelor de educație antreprenorială. 

• În școală există resurse alocate special pentru orele de educație antreprenorială. 

• Școala sprijină în mod activ dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice în 

domeniul educației antreprenoriale. 

• În activitățile de educație antreprenorială derulate în școală se implică atât membrii 

comunității, cât și mediul de afaceri local. 

Criterii suplimentare pentru școlile vocaționale/profesionale înscrise pentru premiul VET 

Innovator Award, ce va fi decernat în cadrul Săptămânii Europene a Competențelor 

Profesionale (EVSW) de către reprezentanții Comisiei Europene: 

• Integrarea educației antreprenoriale în programa școlară a avut efecte concrete asupra 

elevilor. 

• Orele de educație antreprenorială sunt implementate cu ajutorul unor tehnologii de vârf 

(4.0, simulatoare, instruire asistată de calculator, rețele de socializare, platforme de 

interacțiune online, alte instrumente digitale etc.) 

https://www.jaromania.org/competitii/scoala-antreprenoriala-a-anului?utm_source=eDM&utm_medium=email&utm_term=isj&utm_content=eDM_isj&utm_campaign=ScoalaAntreprenoriala
https://www.jaromania.org/competitii/scoala-antreprenoriala-a-anului?utm_source=eDM&utm_medium=email&utm_term=isj&utm_content=eDM_isj&utm_campaign=ScoalaAntreprenoriala


 
• Programele de formare a elevilor și profesorilor în domeniul antreprenoriatului au o 

dimensiune europeană. 

Despre Scoala Antreprenoriala a anului 2019 

Distincția „Școala antreprenorială a anului 2019” reprezintă o recunoaștere la nivel național și 

european pentru cele mai bune școli în domeniul educației antreprenoriale și a abordărilor 

antreprenoriale. 

Distincția „Școala antreprenorială a anului 2019” se va acorda cel puțin unei școli vocaționale / 

profesionale, nominalizată pentru premiul VET Innovator Award. 

Înscrierea pentru nominalizare se adresează tuturor unităților din învățământul preuniversitar 

(școlilor), publice sau private acreditate pentru anul școlar 2018 – 2019, de pe întreg teritoriul 

României. 

Înscrierea școlilor se face prin completarea formularului de înscriere. Instrucțiunile pentru 

transmiterea acestuia se găsesc în formular. Formularul de înscriere poate fi descărcat de la 

https://jar.ro/formular-tes 

La nivel național, 5 școli vor fi desemnate finaliste în cadrul Galei „Investește în educație!” JA 

Hall of Fame 2019, pe 22 mai, la Ateneul Roman. 

Recunoașterea rezultatului la nivel european se va face printr-o ceremonie care are loc în 16-17 

octombrie 2019 la Helsinki, Finlanda, în cadrul the European Vocational Skills Week 2019 

(EVSW). 

 Calendarul competiției: 

 

15 aprilie – 05 mai 2019   – înscrierea școlilor prin completarea formularului de înscriere   

22 mai 2019   – desemnarea la nivel național a celor cinci școli antreprenoriale finaliste, în cadrul 

Galei Investește în educație! JA Hall of Fame 2019, București, Ateneul Român. 

31 mai 2019   – nominalizarea la nivel european a două școli antreprenoriale din România, dintre 

care o școală pentru VET Innovator Award  

16-17 octombrie 2019,   – ceremonia de recunoaștere europeană, Helsinki, Finlanda  

 

Mai multe detalii sunt în regulamentul competiției, www.tesguide.eu și 

www.theentrepreneurialschool.eu.  

Persoana de contact  

Calin Dorin – Senior Program Manager 

Tel.: 0730.330.883,   

E-mail dorin.calin@jaromania.org 

Centralizarea școlilor înscrise din județul Sălaj se face pe linkul:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hA3jggNqtokwws4JwB90QjxqUVgKv21CIUPMmnGy0eg/ed
it?usp=sharing 
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