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POT FI ANTREPRENOR?
1. Comunică elevilor că vor face un exerciţiu de identificare a propriilor caracteristici antreprenoriale

nt

at

2. Cere elevilor să dea exemple de caracteristici ale personelor cunoscute care au sau conduc afaceri.
Roagă elevii să identifice principalele caracteristici ale acestora şi să descrie caracteristici prezentate în
fişa de lucru. Analizează, împreună cu elevii, aceste caracteristici explicînd aspectele care pun probleme
de înţelegere.

rie

3. Distribuie elevilor fisa de lucru si cere-le să aprecieze, în procente pe o scală de la 0 la 100, în ce
măsura au caracteristicile cuprinse în fişă. Pe baza rezultatelor, sugerează elevilor să îşi contureze
profilul antreprenorial: ce caracteristici au, care sunt punctele lor tari şi care sunt punctele slabe, astfel
încât să poată să-şi prezinte în faţa clasei profilul de antreprenor.
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4. Incurajează elevii să-şi prezinte profilul în faţa clasei. Cere-le să ofere exemple de activităţi din viaţa
lor, în care se manifestă caracteristicile identificate.

w
w

5. Discută cu elevii câteva modalităţi de a-şi dezvolta caracteristicile antreprenoriale identificate ca slab
dezvoltate.

w

Discuţii posibile:

1. De ce este utilă identificarea caracteristicilor antreprenoriale?
2. Cum valorifică afacerile caracteristicile antreprenoriale?
3. Cum se pot dezvolta caracteristici antreprenoriale?
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POT FI ANTREPRENOR?
Caracteristicile unui antreprenor

Caracteristicile tale (sau cum te percepi tu)

rie
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3. Antreprenorii tolerează situațiile caracterizate
prin incertitudine (pot lua decizii chiar și în situațiile
în care nu dispun de toate informațiile)

at

2. Antreprenorii își asumă riscuri (acceptă activități
în care nu există doar șansa câștigului, ci și a
pierderii)
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1. Antreprenorii consideră că ceea ce li se întâmplă
în viață depinde doar de ei înșiși și nu de noroc sau
destin
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4. Antreprenorii sunt creativi (caută mereu soluții
noi, originale, la problemele cu care se confruntă)

w
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5. Antreprenorii simt mereu nevoia să fie autonomi
(evită restricțiile impuse de reguli, proceduri sau
norme sociale)
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6. Antreprenorii sunt proactivi (caută mereu
oportunități; își propun un obiectiv și nu se lasă
până nu reușesc).
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