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Cursul Teaching Entrepreneurship in Schools – experiential approach a fost organizat în
cadrul proiectului Competenţe europene necesare în mileniul III pentru dascălii Şansei a Doua,
Proiect de mobilităţi individuale pentru personalul din domeniul educaţiei şcolare, Programul
Erasmus+, contract nr. 2016-1-RO01-KA101-024197. El a fost organizat de SKUPINA PRIMERA în
Ljublijana, Slovenia între 06-12.11.2016, având formatori pe Blanka Tacer și Tine Nagy.
Cursul de Antreprenoriat școlar a avut următoarele activități:
Duminică, 6 noiembrie 2016 s-au făcut prezentații individuale si ne-a fost expus planul de
acțiune.
Luni, 7 noiembrie 2016 ne-au fost prezentate noțiuni introductive despre abordarea
experimentală a antreprenoriatului. De asemenea au fost evidențiate așteptările ce trebuie să
rezulte din invățarea antreprenoriatului școlar. Au fost scoase în evidență provocările și trendurile
din societatea contemporana, in ceea ce privește oportunițatile antreprenoriale. Lucrările practice
au facilitat explorarea diferitelor idei.
Marți, 8 noiembrie 2016 in aceasta zi a fost prezentată o introducere despre modelele de
afaceri contemporane. De asemenea s-au prezentat diverse planuri de afaceri și cei prezenți au
trebuit să imagineze pe baza informaților, diverse modele de afaceri. Tot în această zi a avut loc și
muncă de teren pentru obiectivarea cunoștințelor.
Miercuri, 9 noiembrie 2016 am fost în vizită de documentare la Zagreb, Croația pentru
studiul antreprenoriatului în Centrul Sud-Estic european.
Joi, 10 noiembrie 2016 au fost prezentate tehnici pentru facilitarea creativității. De
asemenea a fost prezentată tehnica prototipului și cum poate fi îmbunătațit prototipul inițial.
Vineri, 11 noiembrie 2016 cerința a fost de a realiza un plan de afacere, prin muncă de
echipă iar la sfarșit să avem o prezentare de grup a proiectului.
Sâmbătă, 12 noiembrie 2016 s-au deliberat concluzii despre activitate și ne-am luat rămas
bun.
Acest curs ne este util pentru a fi la curent cu noile trenduri privind afacerile, pentru a putea
ajuta elevii sa înțeleagă cum pot să deschida o afacere de succes.

