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RAPORT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 
 
 

 ACTIVITATEA:   

  Târgul de lansare la Firmelor de Exercițiu – ediția a XI-a  

   LOCUL DESFĂŞURĂRII:        

                  Colegiul Tehnic Traian Vuia Oradea – sala Firmelor de exercițiu 

   DATA:   20.12.2016 

 PARTICIPANŢI 
 ORGANIZATORI EVENIMENT: prof. Cotca Alina, ing. sistem Căpitanu Adrian 
 PROFESORI COORDONATORI: Liber Anita, Popa Daniela, Pavel Ioana, Arămescu 
Daniela 
 MEMBRII JURIULUI: dir. Vîlceanu Daniela, dir. adj. Petrica Adriana, Cotca Alina, 
Lăzuran Anamaria, Mateaș Silvia 
 ELEVI:  clasa a XI-a C și a XI-a A 
 PARTICIPANȚI:  Popuș Adina, Ciurez Virginia, Roșca Elena, Oprea Raluca și elevi 
din clasele a X-a C curs de zi și clasele a X-a C, G școală profesională 

 

 OBIECTIVELE  ACTIVITĂŢII: 

 Valorificarea spiritului antreprenorial, a iniţiativei stimulate prin firma de exerciţiu (virtual) 
în condiţii reale; 

 Familiarizarea elevilor cu activităţile specifice mediului real economic;  
 Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din învăţământul profesional şi tehnic 
 Facilitarea trecerii absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic de la şcoală la viaţa 

activă 
 

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII:  
 A devenit deja o tradiţie festivitatea de deschidere a acestui ,,târg” ca o metodă activă de 

instruire a noastră, a elevilor, în cadrul orelor de teorie şi laborator tehnologic, aşa cum prevede de 

altfel programa şcolară în vigoare.  

Firma de exerciţiu - reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare 

a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru  probarea  şi  aprofundarea practică a 

competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională. 

 

 COLEGIULTEHNIC„TRAIAN VUIA”  ORADEA 
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 Obiectivul general al învăţării prin firma de exerciţiu îl reprezintă dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, prin: 

 familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale 

 simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri 

 perfecţionarea limbajului de afaceri 

 dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire 

critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, 

iniţiativă, perseverenţă, auto-organizare şi auto-evaluare a resurselor individuale, flexibilitate. 
 

Obiectivele specifice ale aplicării acetei metode de învăţare se referă la: 

 dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din învăţământul profesional şi tehnic 

 facilitarea trecerii absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic de la şcoală la viaţa activă 

 dezvoltarea spiritului antreprenorial al adulţilor prin programele de formare profesională 

continuă 

Aceasta presupune pregătirea „antreprenorilor de mâine”, mai precis familiarizarea viitorilor 

absolvenţi cu tot ceea ce presupune: 

 înfiinţarea unei firme 

 organizarea activităţii acesteia 

 derularea operaţiunilor de cumpărare-vânzare şi a celor de plăţi-încasări aferente acestora 

 şi alte operaţiuni specifice firmelor reale 

cu precizarea că totul se realizează în mediul virtual.  

Cu alte cuvinte firma de exerciţiu este o societate comercială virtuală care funcţionează 

asemănător unei firme reale. 

În acest an şcolar, au fost înfiinţate 4 firme de către elevii claselor a XI-a. Acestea sunt: 

1. F.E. CTRANS  S.R.L. - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre - clasa a XI-a C, 

profesor coordonator Liber Anita; 

2. F.E. Sunset S.R.L. – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată. Activități de 

închiriere și leasingcu bunuri recreaționale și echipamente sportive - clasa a XI-a A, profesor 

coordonator Popa Daniela; 

3. F.E. Thik Pink  S.R.L. – Organizare evenimente - clasa a XI-a A, profesor coordonator Pavel Ioana; 

4. F.E. Mushroom  S.R.L. - Restaurant vegetarian - clasa a XI-a C, profesor coordonator Arămescu 

Daniela; 

Premiile obținute sunt: 

 Cel mai bun stand:  F.E. Mushroom  S.R.L. 

 Cel mai bun catalog: F.E. Thik Pink  S.R.L. 

 Cea mai bună prezentare:  F.E. CTRANS  S.R.L. 

 Cele mai bune materiale promoţionale: F.E. Sunset S.R.L. 

 Cea mai bună ţinută:  F.E. CTRANS  S.R.L. 

 Cele mai bune abilităţi de comunicare la stand: F.E. CTRANS  S.R.L. 

 Cea mai bună siglă: F.E. Sunset S.R.L. 

 Cea mai bună idee de afacere: F.E. Mushroom  S.R.L. 

 PREMIUL CEL MARE - Cea mai bună firmă de exercițiu: F.E. Mushroom  S.R.L.    

 
Director,                                                                                                                                     Consilier educativ,  
                                                                                                                    
Vîlceanu Daniela 
    
 
 


