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Ziua ușilor deschise la Colegiul Național ,,Gheorghe Țițeica’’ 

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți a organizat joi, 19 februarie 2015 evenimentul 

Ziua ușilor deschise la sediul partenerului de proiect, Colegiul Național ,,Gheorghe Țițeica’’. 

Evenimentul face parte din campania de promovare a conceptului de firmă de exercițiu adresată 

în principal elevilor de la liceul partener și derulată în cadrul proiectului PROCONS - „Dezvoltare 

profesională asistată prin activități inovative de consiliere și practică’’, finanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Investește în oameni! 

Prin acest eveniment ne-am propus îmbunătățirea colaborării instituționale și a cunoașterii 

reciproce între elevi precum și promovarea activității inovative de firmă de exercițiu pe care elevii 

din grupul țintă al Colegiului Național ,,Gheorghe Țițeica’’ o desfășoară în cele 2 noi sedii ale 

firmelor de exercițiu înființate în proiect. De asemenea, ne dorim ca elevii care nu sunt implicați în 

activități de firmă de exercițiu în cadrul PROCONS să beneficieze de informații privind noțiunile și 

activitățile de bază ale firmei de exercițiu în scopul creșterii în viitor a numărului de elevi interesați 

de astfel de activități. 

Firma de exerciţiu este o metodă inovativă de învățare pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial al elevului, prin simularea activităților dintr-o firmă reală. În proiectul PROCONS au 

fost înființate 4 firme de exercițiu în care activează 60 de elevi de clasa a XI-a de la Colegiul 

Național ,,Gheorghe Țițeica’’. Acestea sunt: FE Healthnat SRL, FE Favors SRL, FE Royal 

House SRL și FE Green Board SRL. 

Gazdele evenimentului au fost elevi din cadrul celor 4 firme de exercițiu care, îndrumați și 

sprijiniți de Experții Firme de Exercițiu și coordonatorul acestora s-au implicat încă din etapa de 

pregătire a evenimentului, elaborând prezentări și materiale promoționale ale firmelor în care 

activează. La eveniment au participat elevi de la alte clase din Colegiul Național ,,Gheorghe 

Țițeica’’, dar și de la alte licee din județ precum Liceul de Artă ,,I.Șt. Paulian”, Colegiul 

Național Pedagogic ,,Ștefan Odobleja”, Colegiul Economic ,,Theodor Costescu”, Colegiul 

Tehnic „Dl Tudor” și Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, în total 100 de elevi. Elevii au fost 

întâmpinați de dna Mihaela Ștefan, directorul liceului partener, care a gestionat seriile de vizitatori 
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pe tot parcursul evenimentului. Vizita a debutat cu turul celor 2 sedii ale firmelor de exercițiu, după 

care au urmat prezentări ale conceptului de firmă de exercițiu susținute de experții din proiect și 

prezentări ale firmelor de exercițiu înființate în proiect, realizate de elevii gazdă. Pe tot parcursul 

evenimentului au existat interacțiuni și dezbateri între elevii vizitatori și elevii gazdă, aceștia din 

urmă împărtășind vizitatorilor din experiența lor în firma de exercițiu și prezentându-și realizările în 

cadrul activităților desfășurate până acum în firmele de exercițiu. Fiecare invitat a primit la final o 

mapă de promovare, un pliant de promovare firme de exercițiu, materialul de prezentare a 

conceptului firmă de exercițiu, un card cu adresa web a site-ului de proiect, a paginii de campanie 

şi a paginii de facebook, precum şi materiale publicitare ale firmelor de exercițiu din proiect. 

Ziua ușilor deschise de la Colegiul Național ,,Gheorghe Țițeica’’ încheie campania dedicată 

promovării conceptului de firmă de exercițiu. Elevii își vor continua activitatea în cele 4 firme de 

exercițiu până în luna iunie 2015. Mai multe informații despre acțiunile și realizările lor veți găsi pe 

site-ul proiectului www.mh-procons.ro la rubrica ,,Firme de exercițiu’’. 
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