Lansarea Concursului de Simulare de afaceri ,,Funplus”
Proiectul TEACH este susţinut de Uniunea Europenă şi sprijinit financiar prin
programul ERASMUS +. În cadrul acestui proiect lansăm concursul internaţional
educaţional adresat elevilor din ciclul liceal. Concursul se desfaşoară sub înaltul
patronaj al d-lui Tibor Navracsics, comisar european pentru Educație, Cultură,
Tineret și Sport în calitate de membru responsabil.

Scopul concursului
Obiectivul concursului este ca în cadrul simulării de afaceri elevii să-şi testeze
abilităţile manageriale şi decizionale în cadrul unei firme de exerciţiu, precum şi
modul în care lucrează în echipă.

Participanţii la concurs
La concurs este rezervată participarea exclusivă a elevilor proveniţi din ciclul liceal,
fără a se impune o limită de vârstă.Ţara de provenienţă a elevilor poate fi din
Ungaria , România şi Slovacia.Aşteptăm înscrierea la concurs a echipelor formate
din 3 membri.

Limba oficială a concursului
Fazele de preselecţie şi semifinală ale concursului se pot desfăşura în una dintre
următoarele limbi: engleză, maghiară, română şi slovacă.În finală este asigurată
traducerea.

Etapele concursului
Primele două etape ale concursului (preselecţie şi semifinală) se desfăşoară on-line
la nivel naţional.Elevii câştigători ai semifinalei vor concura în cadrul finalei
internaţionale alături de elevii proveniţi din celelalte două ţări într-o confruntare
prin participare directă. În funcţie de numărul echipelor înregistrate la concurs se
vor stabili ulterior numărul etapelor de preselecţie, aceste informări vor fi aduse la
cunoştinţa echipelor prin email.
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Data şi locul desfăşurării finalei
Data aproximativă de desfăşurare a finalei va fi în perioada 19.05.2017 21.05.2017 în Ungaria (probabil la Budapesta).Cheltuielile de transport, cazare şi
masă ale echipei calificate în finală vor fi finanţate din fondurile proiectului.

Cheltuieli de participare la concurs
Participarea la concurs a elevilor proveniţi din instituţiile de învăţământ - ciclul
liceal - de pe teritoriul Ungariei, României şi Slovaciei este gratuită. Elevii ajunşi în
finală beneficiază de masă si cazare gratuită.

Condiţiile tehnice ale concursului
Fiecare echipă trebuie să dispună de internet şi un calculator sau laptop (nu
neapărat performant, folosirea soft-ului nu necesită încărcarea lui, cu ajutorul unui
motor de căutare poate fi accesat on-line).

Termenul de înregistrare
Aşteptăm înregistrarea echipelor până la data de 30.04.2017.

Adresele unde se pot face înregistrările
În limba maghiara:http:/ /teachplus.eu/hu/form-hu/
În limba română:http:/ /teachplus.eu/ro/form-ro/
În limba slovacă:http:/ /teachplus.eu/sk/form-sk/
Înregistrarea se face exclusiv pe unul dintre link-urile mai sus menţionate.(Nu se
acceptă înregistrări prin poştă sau email)

Regulile concursului
Pe parcursul simulării elevii vor trebui să lucreze în echipă pentru a conduce o
firmă: să adopte decizii: strategice, financiare, legate de politica de personal,
marketing, comerciale
şi de gestiune, bineânţeles ţinând cont de mediul
schimbător al pieţei.Echipele vor concura între ele.Concursul se desfăşoară pe o
piaţă formată din 6 echipe unde fiecare echipă porneşte de la acelaşi nivel.Vor trece
în următoarea etapă echipele care înregistrează profitul cel mai mare din fiecare
piaţă.Numărul echipelor care vor ajunge în semifinală din fazele de preselecţie va fi
stabilit după finalizarea înscrierii echipelor, aceştia vor fi anunţati ulterior prin
email.
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