Sigla scolii org.
Anexa 4

„Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training National
reference points”
(EQAVET-NRP-RO 2019)

Raport
privind organizarea și desfășurarea activității

Comunicăm și cooperăm interactiv în lumea afacerilor

ComunicCComunicămCg și cooperăm inovativ în lumeaafacerilor
Rețeaua partenerială:

EQAVET-NRP-RO 2019

Unitate de învățământ organizatoare: Școala Superioară Comercială ,,Nicolae Kretzulescu’’
Data:26.11.2019
Locul de desfășurare:București, Bd. Hristo Botev, Nr 17,Sector 3
Număr de participanți: 20

Obiectivul/Scopul evenimentului:
Seminarul interactiv ,,Comunicăm și Cooperăm Inovativ în Lumea Afacerilor’’ a avut în vedere
obiectivele:
-prezentarea unor bune practici de participare ale elevilor din cadrul Școalii Superioare Comercială
,,Nicolae Kretzulescu’’ la târguri interne si internaționale și bune practici în obținerea certificatului
Marca de calitate.
-prezentarea unor bune practici privind cooperarea inovativă în lumea afacerilor ale elevilor din cadrul
școlilor: Colegiul Economic “Ion Ghica” Târgovişte, Dâmbovița, Colegiul Economic ”Dionisie Pop
Marțian” Alba Iulia, COLEGIUL ECONOMIC ARAD, Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Tg-Jiu și
Colegiul Naţional Economic “Andrei Bârseanu” Brașov,
- valorificarea experiențelor pozitive și schimbul de informații cu privire la participarea elevilor la Târgul
firmelor de exercițiu;
- identificarea aspectelor de îmbunătățit.
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Agenda evenimentului:Anexă

Descrierea evenimentului / Sinteze ale prezentărilor, discuțiilor și dezbaterilor

Seminarul interactiv,,Comunicăm și Cooperăm Inovativ în Lumea Afacerilor’’ a fost structurat
-într-o sesiune de activităti de bune practici organizate de Școala Superioară Comercială ,,Nicolae
Kretzulescu’’ unde elevii au prezentat în PowerPoint materiale cu participările lor la Târgul Firmelor
de exercițiu ,premiile obținute și impresiile lor
-o sesiune de activități de bune practici prezentate de celelalte școli din rețeaua partenerială
- sesiune de activitate interactivă pentru participanții la seminar, constând în dezvoltarea unui model de
afaceri Canvas
-o sesiune de dezbateri .

Concluzii

În cadrul firmelor de exercitiu elevii dezvoltă abilităti antreprenoriale de comunicare,de folosire a
mijloacelor TIC dar și a limbilor straine.Elevii sunt atrași de această metodă de învățare.

Propuneri de îmbunătățire a procesului de asigurare a calității

Au fost propuse soluții pentru asigurarea participării la aceste competiii a unui număr mare
de elevi prin:
 eliminarea premiilor
 competițiile să fie axate mai mult pe socializarea elevilor decăt pe premiere pentru
a nu descuraja elevii sa participe și în viitor la astfel de competiții;
 impunerea unor costuri minime pentru materialele prezentate de elevi.

Întocmit,
Prof. dr. Manuela Mocanu Jaber
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