A. FIŞA ACTIVITĂŢII
Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: COLEGIUL ECONOMIC ARAD
Nivelul de învăţământ: liceal
Numărul elevilor din şcoală: 887
Numărul cadrelor didactice din şcoală: 63
Coordonatorul activităţii: prof. Stoi Mariana, Arad, b-dul Şt. A. Doinaş, nr. 2, bl. M7, ap. 4, tel.
074815512.

1. Titlul activităţii: Târg Regional al Firmelor de Exerciţiu
2. Domeniul: tehnic
3. Scopul activităţii: Creşterea şanselor de integrare a elevilor pe piaţa muncii, prin dezvoltarea
abilităţilor antreprenoriale.
4. Obiectivele educaţionale ale activităţii:
dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor, în domeniul comerţului şi încurajarea acestora
în a demara propria afacere;
crearea unui mediu de afaceri, pentru elevi;
dezvoltarea competenţelor de comunicare cu partenerii de afaceri, în limba engleză;
dezvoltarea competenţelor profesionale prin formarea gândirii artistice şi a gustului pentru
frumos;
dezvoltarea competenţelor prin folosirea calculatorului în scopul realizării materialelor
promoţionale;
promovarea Colegiului Economic în judeţul Arad şi în regiunea Vest;
promovarea oraşului Arad, pentru turiştii din alte localităţi (ţări)
5. Elevi participanţi: 200 – 100% (din numărul total de elevi din grupul ţintă)
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 2 zile, Colegiul Economic Arad
7. Descrierea activităţii:
Firma de exerciţiu este o activitate de simulare a unei firme reale.
Târgurile firmelor de exerciţiu sunt organizate cu scopul de a crea un mediu de afaceri pentru
elevi şi a le da ocazia să experimenteze cunoştinţele acumulate la disciplinele/modulele:
marketing, contabilitate, organizarea şi planificare firmei, limba română şi comunicare în limba
engleză.
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Firmele participante (50, cu câte 4 elevi şi un profesor coordonator), au participat la
următoarele competiţii, pe secţiuni: cea mai bună promovare, cea mai bună prezentare a
firmei, stand professional, tranzacţii, cea mai bună pagină web; comunicare profesională în
limba engleză, cea mai bună firmă – (punctaj total).
Pe parcursul desfăşurării acestor evenimente, s-au împărţit materiale publicitare în scopul
atragerii clienţilor şi s-au încheiat tranzacţii comerciale între firme. A funcţionat şi o “bancă”
virtuală, unde s-au operat plăţile.
Profesorii coordonatori au participat la o sesiune de comunicări şi dezbateri cu tema „Aptitudini
şi atitudini în cadrul firmei de exerciţiu”.
Activitatea s-a desfăşurat cu sprijinul Primăriei Arad, Inspectoratului Şcolar, Universităţii de Vest
“Vasile Goldiş” şi a Centrului Judeţean de Voluntariat Arad.
8. Descrierea rezultatelor obţinute în urma activităţii.
Au fost premiate cele mai bune firme participante – pentru fiecare secţiune a competiţiei s-au
acordat câte trei premii.
Elevii participanţi au avut ocazia să cunoască elevi din alte oraşe şi clase. Activitatea s-a
desfăşurat într-o atmosferă caldă, de prietenie.
Au fost stabilite noi contacte cu firme din alte localităţi, iar relaţiile de colaborare dintre firme
pot continua, prin intermediul internetului.
9. Manifestarea dorinţei de continuare a activităţii:
Unii elevii şi profesori de la Colegiul Economic Arad şi-au manifestat disponibilitatea de a se
implica în organizarea unui astfel de eveniment, pe viitor.
10. Mărturii ale elevilor,/profesorilor/părinţilor
Raluca Tripon, clasa a XI-a C:
“Experienţa pe care am trăit-o în aceste zile la târgul firmelor de exerciţiu a avut un impact
motivaţional puternic asupra mea, deoarece am învăţat să fiu mai comunicativă şi deschisă cu
persoanele necunoscute, am observat întregul proces care se desfăşoară într-o firmă reală şi, nu
în ultimul rând am dezvoltat relaţii de prietenie şi colaborare cu alte firme de exerciţiu prezente
la târg”.
Goia Andrei, clasa a XI-a B:
“A fost o experienţă minunată! O serie de noţiuni învăţate la modulele de specialitate au fost
experimentate în această activitate. Le transmit colegilor din clasele mai mici să se implice, pe
viitor, în astfel de evenimente”!
Goia Marcela – părinte:
“Sunt mulţumită că a fost organizat acest eveniment, deoarece contribuie, nu numai la crearea
unei atmosfere plăcute în şcoală, ci şi la pregătirea elevilor pentru viitoarea carieră. Consider că
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acesta este un eveniment deosebit pentru aceste activităţi, datorită, în primul rând,
caracterului interdisciplinar”.
Lăzărel Emilia – profesor, Colegiul Tehnic “H. Coandă” Timişoara:
“….. o activitate bine organizată, la care au fost implicaţi mulţi elevi şi profesori şi din care,
fiecare a avut ceva de învăţat. A meritat să ne deplasăm, din Timişoara, pentru a participa”!
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