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Antreprenoriat 15-21 mai 2022  



Scopul cursului

Dezvoltarea abilităților, mentalității și
comportamentului antreprenorial pentru  
profesorii participanți la mobilitate.



Ce am învățat la
curs?

7 abilități 

antreprenoriale 

pentru o viată 

de succes

1.

2. P.B.L.

3. STARTUL 

unei afaceri

(Învățarea 
bazată 

pe proiecte)
x

Învățare
 continuă

Mă opresc
 aici!



Ziua 1 - 16 mai 2022
Activități de tip
outdoor având

drept scop
descoperirea

bogăției
culturale a

zonei.





Ziua 2 - 17 mai 2022
Introducere în
antreprenoriat -
Cele 7 competențe
antreprenoriale
Formator: 
Catherine Perri
(Australia)



 de mentalitate, abilități și cunoștințe care pot

genera idei creative;

 inițiativă antreprenorială pentru a transforma

ideile în acțiune.  

Antreprenoriatul în educație înseamnă inspirarea

potențialului antreprenorial. 

Oamenii au nevoie:

În calitate de profesori este important să le antrenăm

elevilor o mentalitate antreprenorială solidă încă de la o

vârstă fragedă. 

   

Ce reprezintă antreprenoriatul în educație?



Încredere de sine1

Durabilitate şi rezistenţă2

Creativitate şi inovaţie4

Rezolvarea problemelor3

Stabilirea de obiective5

Agenda

Iniţiativă6

Empatie7

7 
ab

ili
tă

ți
an

tr
ep

re
no

ri
al

e



Cele 7 abilități se pot

dezvolta prin:

- activități de creație;

- activități de dezbatere;

- activități de

responsabilizare și

asumare a rolului

individului în societate;

- schimburi de experiețe

și bune practici.



Ziua 3- 18 mai 2022
Teorie și

practică în
P.B.L. 

 (Învățarea
bazată  pe
proiecte)



Învățarea bazată pe proiecte este o metodă prin care

putem forma elevilor o mentalitate antreprenorială.

    

Acest tip de activitate îi ajută pe elevi să muncească în

echipă, să-și folosească abilitățile creative, de rezolvare a

problemelor și de gândire critică pentru a găsi soluții și

produse inovatoare pentru publicul din viața reală.

B.P.L. - Project Based Learning 



IMPLEMENTAREA
UNUI PROIECT LA
CLASĂ ÎN 6 PAȘI

Identifică o problemă1.

2. Planifică/redactează
proiectul

3. Planificarea activităților proiectului

4. Monitorizați progresul elevilor
și a proiectului

5. Măsurarea rezultatelor

6. Evaluarea experienței



Ziua 4 - 19 mai 2022
Prezentarea
proiectelor din
cadrul P.B.L.
 Jocuri de rol
 Tips and Triks
despre STARTUL
unei afaceri





Înființarea unei
afaceri



 

Conform mai multor cercetări

efectuate, 65% dintre angajați ar

prefera să fie antreprenori decât să

lucreze pentru altcineva. 

Principalele motive, pentru care se întâmplă

acest fenomen, sunt: 

- dorința de a deține controlul;

- ambiția de începe ceva pe cont propriu;

- oportunitatea de a câștiga mai mulți bani.



 interesele personale;

 antecedentele și experințele personale;

 resursele financiare proprii;

 nevoile nesatisfăcute ale pieței;

 problemele pe care le poți rezolva personal;

 rețeaua si conexiunile personale cu ceilalți

oameni.

Pentru a avea propria afacere trebuie luate in

considerare:

1.

2.

3.

4.

5.

6.



    La baza antreprenoriatului și a succesului stă

identificarea unei nevoi sau a unei oportunități pe

piață, pentru care oamenii și-ar cheltui banii.

    Studiile spun că 50% dintre noile afaceri eșuează

în primii 5 ani. Din acest motiv este nevoie de

DEDICARE, PERSEVERENȚĂ și ADAPTABILITATE

pentru a depăși procentele.



Recomandări pentru elevi:

Să își antreneze 

mereu mintea!

Să economisească

din timp pentru 

a-și îndeplini mai ușor dorințele!



Ziua 5 - 20 mai 2022
Excursie în localitatea
medievală  BADOLATO; 
Înmânarea Certificatelor
de participare și a
Certificatelor Europass
tuturor partipanților la
curs.





Sfârșit!
Woow!

Super
 tare!



Vă mulțumesc pentru atenție!


