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INTERVIU CU UN ANTREPRENORILOR 

 
 

Exerciţiul următor se poate realiza în mai multe variante 
 
Varianta 1: 
1. Invită un antreprenor pentru a povesti elevilor ce înseamnă să fii antreprenor (antreprenorul poate fi 
oricine are o afacere proprie: un fost elev, un părinte etc.) 
 
2. Comunică elevilor că la ora veţi invita un om de afaceri pentru a le împărtăşi din experienţa sa 
antreprenorială. 
 
3. Dă elevilor sarcina ca până la următoarea oră să realizeze un Ghid de interviu care să conţină întrebări 
relevante despre antreprenoriat 
 
4. Discută cu elevii întrebările pe care acestea au considerat că ar fi utile pentru a afla cât mai multe 
lucruri despre experienţa antreprenorială. Puteţi da exemple de întrebări din fişa de lucru.  
 
5. Completaţi fişa de lucru cu întrebări propuse de elevi, fişă ce pot să o folosească la întâlnirea cu 
antreprenorul. 
 
Varianta 2: 
 
1.Roagă elevii, ca într-o perioadă de 2 săptămâni, să discute cu o persoană care conduce o afacere. 
 
2. Le poţi da fişa de lucru pentru a se ghida în Interviul cu antreprenorul. 
 
3. Discutaţi în clasă despre experienţele individuale ale elevilor şi ce au învăţat aceştia din întâlnirea cu 
antreprenorul. 
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FIŞA DE LUCRU: 
GHID DE INTERVIU CU UN ANTREPRENORILOR 

 
 

 Spuneți-ne ceva despre trecutul dvs.: familia din care proveniți, școala pe care ați urmat-o, locul și 
mediul în care ați copilărit, slujbele anterioare, ce fel de prieteni, părinți ați avut. În ce măsură acest 
trecut v-a influențat favorabil/nefavorabil în cariera dvs. de antreprenor? 

 Ce influență a avut școala asupra dvs. ca antreprenor? 
 Cine a avut cea mai are influență asupra dvs. în acest sens? 
 Care au fost principalii factori care v-au trezit interesul pentru antreprenoriat? 
 Ce fel de activități ați desfășurat înainte de a deveni antreprenor? 
 Cum v-a venit ideea pentru această afacere și cum v-ați dat seama că este o idee bună? 
 Care a fost principalele criteri după care v-ați evaluat șansele de succes? 
 Cât timp a trecut între momentul în care v-a venit ideea de afacere și momentul în care ați 

început efectiv afacerea? 
 Care au fost pașii pe care i-ați făcut, care au fost obstacolele pe care le-ați întâlnit și cum le-ați 

depășit? 
 Care au fost principalele dvs. surse de ajutor, de sprijin în această perioadă? 
 Care au fost principalele dvs. obiective atunci când ați început afacerea? 
 Vi se pare că ați reușit să le atingeți? 
 Cum credeți că trebuie măsurat succesul în afaceri? 
 Care sunt principalele dvs. surse de motivare? 
 În ce măsură vă motivează banii, profitul financiar? 
 Care sunt punctele dvs. slabe și cele tari ca antreprenor? 
 Statutul dvs. de antreprenor v-a impus anumite sacrificii? Dacă da, care sunt acestea? 
 Care este cea mai mare realizare a dvs. ca antreprenor și care a fost momentul cel mai dificil până 

în prezent? 
 Vă considerați un om foarte îndrăzneț? Un om căruia îi place riscul? 
 Ce vă dă cea mai mare satisfacție ca antreprenor? 
 Care ar fi cele mai importante sfaturi pe care le-ați da cuiva care vrea să devină antreprenor? 
 Ați eșuat vreodată într-o afacere? Dacă da, ce ați învățat din respectiva experiență? 
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