
Invitatie

Conducerea Colegiului Economic «Virgil Madgearu» are deosebita 
onoare de a va invita la fesivitatea prilejuita de 

Conferinta de deschidere a Proiectului 
Erasmus+, KA2, VET ,
Antreprenorul viitorului
2021-2-RO01-KA210-VET000049660 

Evenimentul va avea loc in data de 06.04.2022, la ora 13, in sala de sport

Director,
Prof. Roxana Carmen Ionescu

ColegiulEconomic “Virgil 
Madgearu” Bucuresti



Parteneriat pentru cooperare la scara mica 
in domeniul formare profesionala VET ,

Antreprenorul viitorului
2021-2-RO01-KA210-VET000049660 

ColegiulEconomic “Virgil 
Madgearu” Bucuresti



Parteneriat la scara mica , 
Formare profesionala VET, 
2021-2-RO01-KA210-VET-000049660

OBIECTIVE
1.dezvoltarea de competente antreprenoriale la minim 50 de elevi din mediul rural, in 
perioada de 12 luni de derulare a proiectului,în vederea creșeterii inițiativelor
antereprenoriale în comunitatile rurale prin valorificarea resurselor de inovare ale tinerilor
absolventi VET.

2.Cresterea atractivitatii și eficienței educatiei VET prin valorizarea parteneriatelor dintre
instituții scolare de formare VET si organizatii europene specializate în furnizarea de servicii
de formare adaptare nevoilor de dezvoltare durabilă, ocupare și creșterea inițiativelor
antreprenoriale.

3.Dezvoltarea de abilitati digitale la minim 50 elevi de elevi cu mai putine oportunitati , in 
perioada de 12 luni de derularea proiectului
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Perioada de derulare: 01.04.2022-31.03.2023 (12 luni)
Activitati :
1.Activitate de gestionare si punere in aplicare a proiectului
Loc de desfasurare: Cipru
Perioada: aprilie 2022
Grup tinta : 4 profesori VET

2. Participare work-shop elevi si profesori
Loc de desfasurare : CEVM 
Perioada : mai 2022
Grup tinta : 50 elevi cu oportunitati reduse indrumati de 5 profesori VET pentru
realizarea unui plan de afaceri initial
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Activitati :
3. Work-shop realizat de partener Cipru – curs structurat cu experti invitati
Loc de desfasurare: CEVM
Perioada: iunie 2022
Grup tinta : 50 elevi cu oportunitati reduse clasa a 10-a si a11-a, 5 prof VET si 2 experti
din Cipru

4.Schimb de bune practici - vizita la firme de referinta din Spania
Loc de desfasurare: Spania
Perioada : octombrie 2022
Grup tinta: 22 elevi si 6 profesori VET

5.Schimb de bune practici cu elevi defavorizati dintr-un liceu rural- Liceul teoretic
Mihail Kogalniceanu, comuna Snagov, Jud Ilfov
Loc de desfasurare: CEVM
Perioada: noiembrie 2022
Grup tinta: 20 elevi si 2 prof .de la Liceul Teoretic Mihail Kogalniceanu, 22 elevi CEVM si
6 profesori VET
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Elevi cu oportunitati reduse :
• Dizabilitățile: deficiențe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale
• Problemele de sănătate: inclusiv boli grave, boli cronice sau orice altă situație

legată de sănătatea fizică sau mintală
• Barierele legate de sistemele de educație și formare: performanțe slabe , 

persoanele care părăsesc timpuriu școala,
• Diferențele culturale: migranți sau refugiați, minorități naționale sau etnice, 

utilizatorii limbajului prin semne, pentru persoanele cu dificultăți de adaptare
lingvistică și de incluziune culturală etc. 

• Barierele sociale: elevi cu  părinte unic susținător ,orfan ori dacă a locuit sau
locuiește într-un centru de îngrijire instituționalizată. 

• Barierele economice: dezavantajul economic, nivel scăzut de trai, venituri mici, 
necesitatea de a lucra pentru a se întreține

• Bariere legate de discriminare: discriminări legate de gen, de vârstă, de etnie, de 
religie

• Bariere geografice: traiul în zone îndepărtate sau rurale
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Va multumesc pentru colaborare si implicare!
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