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26 februarie 2015, Miercurea-Ciuc
Ziua Ușilor Deschise în cadrul Proiectului Practica

În data de 18 februarie 2015 la Liceul Teoretic Márton Áron din Miercurea Ciuc a avut loc un eveniment
de promovare a activității inovative a firmelor de exercițiu - Ziua Ușilor Deschise. La acest eveniment
au participat 100 de elevi care au învățat ce înseamnă „firmă de exercițiu” atât de la profesori, dar și de
la elevii care deja au înființat 4 firme și care își desfășoară virtual activitatea în cadrul acestora.
Elevi de clasa a XI a au prezentat colegilor de clasa a X a de la Liceul Teoretic Márton Áron și de la
alte licee din Miercurea Ciuc cum își desfășoară activitatea în cadrul celor 2 societăți comerciale și 2
societăți de turism și alimentație (firme virtuale) înființate de ei sub coordonarea profesorilor prin acest
proiect al ISJ Harghita, în parteneriat cu școala lor. Aceste firme, înființate virtual au ca model
activitatea unor firme mamă din județ. Cele 4 firme de exercițiu înființate în cadrul proiectului sunt: FE
forMIDAble S.R.L, FE HOTEL PASSION S.R.L, FE OTHERSIDE S.R.L., FE FIFTEEN ELAN S.R.L.

Le dorim SUCCES elevilor și profesorilor și le mulțumim pe această cale „firmelor mamă”și
instituțiilor care sprijină această activitate inovativă de învățare pentru dezvoltarea spiritului
antreprenorial al elevului, prin simularea activităților dintr-o firmă reală.!
Evenimentul Ziua ușilor deschise de la Liceul Teoretic Márton Áron din Miercurea Ciuc a
încheiat campania dedicată promovării conceptului de firmă de exercițiu. Elevii își vor continua
activitatea în cele 4 firme de exercițiu până în luna iunie 2015.
Proiectul POSDRU/161/2.1/G/137184 – Decizii informate prin metode adecvate - Practica și
consilierea școlară în sprijinul dezvoltării profesionale a tinerilor - este implementat de Inspectoratul
Școlar Județean Harghita, în parteneriat cu Liceul Teoretic Márton Áron din Miercurea-Ciuc și este
cofinanțat din Fondul Social Euroepan prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.
Pentru mai multe detalii vă rugăm accesați site-ul proiectului www.practicaharghita.ro.
Persoană de contact: Cristi Glodeanu, Expert Informare și Publicitate
E-mail: cristiformator@yahoo.com
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