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Fii proactiv! Fii PRACTIS!
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CE OFERIM…

- Organizare târg de FE la nivel regional/inter-
regional cu participarea a 4 FE din proiect + 4 
FE autorizate ROCT.
- Organizare de concurs cu premii în bani 
pentru cele 4 FE din proiect, pe bază de 
metodologie.

Secţiuni concurs: 

- Se acordă: 3 PREMII 
  ŞI O MENŢIUNE. 
- Premiile se 
acordă pentru 
toată echipa 
FE.

- STAND;
- PREZENTARE POWEPOINT; 
- SPOT PUBLICITAR; 
- VÂNZĂTOR.
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IDEILE TALE DE AFACERI, MÂINE POT

DEVENI REALITATE!

www.practis-braila.rowww.practis-braila.ro



ACTIVITATE INOVATIVĂ
FIRMA DE EXERCIȚIU

Scopul instruirii în cadrul FE este transmiterea 
cunoştinţelor într-o manieră interdisciplinară, 
orientată spre acţiune şi probleme, centrată 
asupra elevilor şi inspirată din practică. 

Scopul instruirii în cadrul FE este transmiterea 
cunoştinţelor într-o manieră interdisciplinară, 
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asupra elevilor şi inspirată din practică. 

OBIECTIV GENERAL:

- îmbunătăţirea perspectivelor de inserţie pe 
piaţa muncii ale elevilor din învăţământul 
preuniversitar prin optimizarea serviciilor de 
consiliere şi orientare profesională, prin 
creşterea performanţei stagiilor de practică şi 
utilizarea metodelor inovative de tip „firme de 
exerciţiu”.

OBIECTIVE SPECIFICE:

- dezvoltarea competenţelor fundamentale 
necesare pentru a lucra într-o companie;
- creearea interconexiunilor apropiate de 
realitate care se stabilesc între elevi, în cursul 
desfăşurării diferitelor tipuri de activităţi 
specifice procesului de producţie dintr-o 
companie;
- dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor 
practice prin activităţi de simulare propriu-zise 
specifice unei firme reale, în scopul creşterii 
şanselor de ocupare pe piaţa muncii;
- dobândirea abilităţilor de negociere, de lucru 
în echipă, capacitatea de decizie şi de asumare 
a responsabilităţilor;
- dezvoltarea spiritului antreprenorial şi 
adaptarea rapidă la cerinţele mediului de 
afaceri;
- desfăşurarea unor activităţi în departamen-
te pe modelul unei firme reale.

ASTĂZI VIRTUAL,
                                        MÂINE REAL.

Activități:

- Campanie locala de promovare a conceptului 
de firmă de exercițiu
- Încheierea  de  par tener ia te  pentru  
promovarea firmelor de exerciţiu
- Dezvoltarea instrumentelor si centrelor de 
lucru ale firmelor de exercițiu
- Desfășurarea și monitorizarea activității 
firmelor de exerciţiu.
- Organizarea unui targ de firme de exercitiu la 
nivel regional/interregional

La selectarea obiectului de activitate al FE 
trebuie avute în vedere eventualele firme 
sponsor şi domeniile FE deja existente.

FIRMA DE EXERCIŢIU  este:

- un concept didactic, bazat pe învăţarea prin 
practică;
- o firmă simulată, care oglindeşte operaţiunile 
lumii afacerilor reale;
- membru al unei reţele de firme de exerciţiu, 
administrată de Centrala Firmelor de Exerciţiu( 
ROCT);
- o metodă care se foloseşte pe plan 
internaţional şi are ca scop dezvoltarea 
iniţiativei tinerilor pentru modul în care se 
demarează, se conduce şi se dezvoltă o afacere.

Însuşirea competenţelor-cheie: capacitatea de 
a lucra în echipă, gândirea interdisciplinară, 
competenţele lingvistice vă permite obţinerea 
unei mobilităţi profesionale şi a unei flexibilităţi 
ridicate pe piaţa de muncă.

PRACTIS TE SUSȚINE 
ÎN PRIMUL TĂU JOB!


