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ÎN ATENȚIA: Inspector Școlar General, Inspector Școlar de Specialitate Programe şi Proiecte, Inspector Școlar de 

Specialitate Arie curriculară Om şi societate 

 

Doamnă/Domnule Inspector, 

Vă invităm să informați unitățile de învățământ din județul dvs. despre lansarea competiției naționale Școala 

Antreprenorială a Anului 2017 care se desfășoară în  perioada 20 aprilie – 31 mai 2017, în cadrul programului 

european The Entrepreneurial School. 

1. DESCRIEREA COMPETIȚIEI 

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

european pentru cea mai bună școală în domeniul educației competențelor antreprenoriale și a 

abordărilor antreprenoriale în raport cu atragerea de resurse și în lucrul cu comunitatea locală. 

1.2 Competiția se adresează tuturor unităților din învățământul preuniversitar (școlilor), publice sau 

private acreditate pentru anul școlar 2016 – 2017, de pe întreg teritoriul României. 

1.3 Înscrierea școlilor în Competiție se face prin completarea Formularului de Înscriere. 

1.4 Desemnarea unității de învățământ câștigătoare se face prin evaluare înscrierii, pe baza criteriilor 

de evaluare de la pct. 1.5. 

1.5 Criterii de evaluare: 

 Activitățile antreprenoriale includ un număr mare de elevi și profesori 

 Școala are o viziune și un plan pentru educația competențelor antreprenoriale și a abordărilor 

antreprenoriale prin proiecte și parteneriate cu comunitatea locala 

 Există resurse specifice alocate educației antreprenoriale în școală  

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

educației antreprenoriale 

 Școala sprijină un program de practică realist, în parteneriat cu comunitatea de afaceri 

 Modul în care școala implică în activități comunitatea locală și sectorul de afaceri 

1.6 Organizatorul poate solicita școlilor documente prin care să dovedească veridicitatea datelor 

prezentate de acestea în formularul de înscriere. 

 
2. Calendarul competiției 

20 aprilie – 15 mai 2017 – înscrierea școlilor prin completarea Formularului de Înscriere 

24 mai 2017  – desemnarea celor 5 școli finaliste în cadrul Galei Investește în educație! JA Hall of 

Fame 2017, București, Ateneul Român. 

31 mai – nominalizarea Scolii Antreprenoriale a Anului 2017 - Romania 

Recunoașterea rezultatului la nivel european se face printr-o ceremonie care are loc în noiembrie 2017 în 
Estonia, și la care va fi invitat un reprezentat al școlii nominalizate în competiția națională. 
 
Detalii despre competiție se găsesc la adresa http://bit.ly/descrieresa2017   
Formularul de înscriere în competiție se găsește la adresa: http://bit.ly/formularsa2017   
 

Persoana de contact: Victor Dumitrache – Regional Operations Manager  

Tel.: 0730.330.882; E-mail: victor.dumitrache@jaromania.org  

 
Junior Achievement România (JAR) desfășoară programe educaționale în parteneriat cu Ministerul Educației 
Naționale și Cercetării Științifice, conform protocolului nr. 10184/14.05.2003, în peste 1.400 de școli publice din 
întreaga țară. 

  Ștefania E. Popp 
20.04.2017                                                           Director Executiv - Junior Achievement România 
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