
Egy-egy virtuális cég ügyveze-
tőinek bőrébe bújva járhatják 
végig a csíkszeredai középis-
kolások a vállalkozásalapítás 
lépéseit és ismerhetik meg a 
cégfenntartás kihívásait. A Vir-
tus Vivens Egyesület tegnap in-
dult Virtuális cég gimnazisták-
nak című projektjében harminc 
diák vesz részt.
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A vállalkozással, illetve egy 
virtuális cég létrehozá-
sával és működtetésének 

gyakorlati lépéseivel ismerked-
hetnek meg a Virtus Vivens Egye-
sület által kidolgozott Virtuális 
cég gimnazistáknak című projekt 
keretében a csíkszeredai középis-
kolások. A Segítő Mária Gimná-
ziumban tegnap útjára indított 
projektben összesen harmincdi-
ákos létszámmal a megyeszékhe-
lyen működő nyolc középiskolá-
ból hat vesz részt. A Hargita Me-
gyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság 
által is támogatott, elsősorban 
10. és 11. osztályosoknak szóló 
képzés révén a diákok különböző 
szakemberek előadásain keresztül 
ismerkedhetnek meg a cégalapítás 
gyakorlati lépéseivel, a bejegyzési 
űrlapok kitöltésétől kezdve a név-

választáson és lefoglaláson át a jö-
vőben végzendő tevékenységhez 
szükséges CAEN-kódok kiválasz-

tásáig. Utóbbi kapcsán a Hargita 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara munkatársai is segítségükre 
lesznek, míg a bejegyzéshez szük-
séges alapító okiratot közjegyzői 
segítséggel fogalmazzák majd 
meg. A diákok emellett játékos 
feladatok révén nyerhetnek be-
pillantást a szerződés-előkészítés, 
szerződéskötés rejtelmeibe, majd 
külön előadások keretében tanul-
hatják meg a cég működéséhez 
elengedhetetlen banki szolgálta-
tásokkal és pénzügyi fogalmak-
kal, illetve a marketing-munkával 
kapcsolatos tudnivalókat is.

Mint tegnap lapunknak Már-
ton András, a Virtus Vivens Egye-
sület mellett projektpartnerként 
tevékenykedő Pro-Sinergia Kft. 

képviselője elmondta, a középis-
kolások közgazdasági, vállalkozói 
ismereteinek bővítése kettős célt 
szolgál. „Egyrészt nagyon fontos-
nak érezzük azt, hogy a diákok 
értsék, mi zajlik körülöttük, illet-
ve hogy rendszerben gondolkoz-
zanak. Hogy csak egy példát em-
lítsek: értsék meg, mi a különbség 
a fizikai és jogi személy státus 
között. Apának saját cége van, 
saját cégautójával jár haza, saját 
céges laptopját használja, de attól 
az még magánszemélyként nem 
az övé. A tavalyi, ehhez hasonló 
felkészítősorozat során is úgy ta-
pasztaltuk, a gimnazisták – noha 
igenis érdekli őket, mi történik 
körülöttük – ezekre a gyakorlati 
helyzetekre, kérdésekre nem min-

dig tudják a választ – részletezte 
Márton. – A második cél pedig, 
hogy iskolán kívüli tevékenység 
keretében szerettük volna ki-
mozdítani a gyerekeket a tévé és 
számítógép elől. A találkozókat 
és foglalkozásokat is – az iskola-
igazgatók kérését figyelembe véve 
– úgy szerveztük meg, hogy ne 
bolygassuk a tanórák program-
ját, ám alternatívát nyújtva mégis 
egy érdekes világba kalauzoljuk el 
őket, fejlesztve és kibontakoztat-
va saját üzleti gondolkodásukat 
is” – magyarázta.

A különböző középiskolák-
ból érkezett diákok ráadásul cso-
portokat alkotva, csapatmunka 
keretében kell végrehajtsák a cég-
alapítással és -vezetéssel, üzleti 
terv kidolgozásával kapcsolatos 
feladatokat, ami Márton szerint a 
tanulók szocializálódása, új kap-
csolatok kialakítása szempont-
jából is hasznos. A vállalkozások 
működéséről szerzett ismerete-
iket ráadásul a tanulók a képzés 
végén valódi, csíkszeredai cégek 
berkeiben is letesztelhetik.

A tegnapi ismerkedőn a diákok 
az egy-egy céget jelentő csapatok 
felállításán túl már a leendő cégek 
ügyvezetőit is ki kellett válasszák 
maguk közül, ezzel is erősítve a 
most még csak játéknak tűnő vir-
tuális cég és kidolgozandó terme-
lési, üzleti terveknek a későbbiek-
ben valóságban is megvalósítható 
változatát. „Tavaly ez például oly-
annyira jól sikerült, hogy az egyik 
diák – a kidolgozott üzleti tervre 
alapozva – valóban céget alapí-
tott” – fűzte hozzá Márton. Mint 
hozzátette, az Ifjúsági Hatóság 
által 1200 lejjel, az egyesület által 
260 lejes önrésszel, míg a cégük 
által 310 lejjel támogatott projekt 
nem a nagy összegekről szól, a já-
tékos képességfejlesztés, a vállalko-
zói szellem erősítésének jövőbeni 
gazdasági hasznai azonban mégis 
felbecsülhetetlenek.
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„Menedzser diákok”. A virtuális kipróbálása után a valós cégvilágban könnyebben tudnak majd eligazodni fotó: domján levente


