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Unităţile de învăţământ liceal din judeţul Ilfov 
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Tabăra de Antreprenoriat şi Freelancing organizată de Asociaţia Pro Arta 
Dezvoltare şi Cunoaştere şi IBM România. 

Prin adresa m.5982/1 1.05.2021 Asociaţia Pro Arta Dezvoltare şi Cunoaştere şi 
IBM România ne informează că în perioada 24 - 28 mai 202 1 vor organiza prima ediţie a 
taberei online de Antreprenoriat şi Freelancing. 

Înscrierea se reali zează individual de către elevi accesând formularul la adresa 
http://aplica. asociaţiapro.ro/, până la data de 20 mai 202 l(inclusiv). 

IBM România vine în sprijinul elevilor ş i profesorilor punând la dispoziţi e gratuit platforma 
educaţională inovativă IBM Open P-TECH. Acesta se adresează elevilor de liceu şi 
profesorilor: https://www.ptech.org/ro/ope-p-tech/. 

Pentru detalii vă trimitem în anexă materialul. 

Participanţii sunt rugaţi să informeze şi inspectoratul şcolar la adresa de email 
teodoralazar@isji lfov.ro. 

Cu respect, 
Teodora Lazăr 
Inspector şcolar 

Ca lea 13 Septembrie, nr 209, 
Sector 5, 050722, Bucureşti 

Tel: +40 (0)21-3173650 
Fax: +40(0)21-3173654 

Email: secretariat @isji lfov.ro 
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Către: Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov 

În atenţia: 

Doamnei Inspector Şcolar General Stoica Adriana 

Doamnei Inspector Şcolar Adjunct Ghiţă Cristina 

Stimate doamne Inspector Şcolar, 
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Prin prezenta vă informăm că în perioada 24 - 28 Mai 2021, Asociaţia Pro Arta Dezvoltare şi Cunoaştere 

şi IBM România organizează prima ediţie online a Taberei de Antreprenoriat şi Freelancing. 

Activităţile sunt gratuite şi se vor derula în intervalul menţionat, de luni până vineri, timp de 2 ore (16 -

18), sub forma de ateliere online interactive. Acestea vor fi moderate de experţi voluntari din cadrul IBM, 

care le vor deschide elevilor orizonturile de cunoaştere cu privire la antreprenoriat şi freelancing. 

Câteva dintre subiectele care vor fi abordate şi detalii despre modul de derulare activităţilor: 

• Antreprenoriat şi freelancing, pros and cons. Vom identifica prin exerciţii de design thinking şi use 

case-uri modul în care ne putem transforma pasiunile şi abilităţile într-o profesie (fie că ne referim 

la activităţi de tip freelancing/ antreprenoriat sau ca angajaţi). 
• Vom folosi gândirea critică şi creativitatea pentru a intra în rolul unui antreprenor sau freelancer, 

dar şi pentru a schiţa un business plan potrivit pasiunii tale. 

• Vom exersa vorbitul în public şi vom împărtăşi tips and tricks despre real izarea unor prezentări de 

succes, cu impact pentru cei care te urmăresc. 

Vă rugăm să ne sprijiniţi prin recomandarea programului acestuia în liceele/ colegiile din judeţul 

dumneavoastră şi transmiterea invitaţiei de participare la Tabăra online către profesori şi elevi. 

Înscrierile în program se realizează individual de către elevi accesând acest formular: 

https://aplica.asociatiapro.ro/, până la data 20 Mai 2021 (inclusiv). 

IBM România vine în sprijinul elevilor şi profesorilor şi punându-le la dispoziţie gratuit platforma 

educaţională inovativă IBM Open P-TECH. Aceasta se adresează elevilor de liceu şi profesorilor: 

https://www .ptech.org/ro/ open-p-tech/. 

IBM Open P-TECH oferă cursuri şi resurse digitale validate de experţi în educaţie ş i profesionişti din diferite 

domenii de activitate din întreaga lume. Prin parcurgerea activităţilor de învăţare propuse, elevii vor fi mai 

pregătiţi pentru provocările pieţei muncii, iar profesorii au la dispoziţie resurse pentru susţinerea lecţiilor 

sau pentru propria dezvoltare personală . 

Vă stăm la dispoziţie pentru orice detalii suplimentare la adresa: contact@asociatiapro.ro. 

Cu stimă, 

Dorothea Nica, Preşedinte 

zvo/tare şi Cunoaştere susţine şi implementează programul Open P-TECH în România. 


