Durată: 20 minute
Vârstă recomandată: 6-10

Ce este un antreprenor? #IMPACTdeacasa

Activitatea 1 de dezvoltare a abilităților antreprenoriale
Apple, Amazon, Disney și Harley Davidson au început toate ca idei de afaceri mici. Acum, sunt
companii multimilionare în dolari. Aveți o idee de afaceri și
dorința de a deveni un om de afaceri de succes?
În acest proiect, vei afla despre cele necesare pentru a fi un
antreprenor de succes. Lucrul cu un antreprenor cu experiență
în calitate de mentor te va ajuta să te dezvolți în direcția
corectă în timp ce te pregătești să demarezi o afacere.
În primul rând, ai nevoie de o idee de afaceri care să fie
realizabilă în comunitatea ta. Cercetarea te va ajuta să
identifici oportunitățile potențiale de succes pe piața ta. Veți
afla despre metodele de marketing pentru a dezvolta o afacere
care să depăşească pe cea a concurenței. Pe măsură ce
afacerea ta devine activă, vei învăța cum să contabilizezi
afacerea ta și vei fi răsplătit cu profituri.
LISTA DE VERIFICARE A ABILITĂȚILOR
Definește „antreprenor”
Identifică antreprenori în comunitate
Evidențiază trăsături și abilităţi ale
antreprenorilor de succes

Ce înseamnă
„antreprenor”?
Caută și notează definiția acestui cuvânt.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Cine este un antreprenor?
Gândește-te la antreprenorii din comunitatea ta.
Numește câteva dintre afacerile lor.
Numește trei oportunități pentru un antreprenor în
domeniul agriculturii.
.
Enumeră câteva caracteristici și abilităţi pe care aceşti antreprenori le demonstrează. Bifează
acele caracteristici pe care și tu le ai. Dacă ai și alte trăsături care vor fi benefice pentru a opera
o afacere, adaugă-le la listă.
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Găsește un antreprenor în apropierea ta
Plănuiește o vizită pentru a intervieva un antreprenor local. Pregătește în prealabil întrebări și
notează cu exactitate răspunsurile. Poți afla multe despre beneficiile și provocările
antreprenoriatului vorbind cu un om de afaceri în persoană. Întreabă despre tipul de afacere
(proprietate exclusivă, parteneriat, corporație) pe care îl are. Indică numele proprietarului și
afacerea și notează trei lucruri pe care le-ați învățat
Această persoană poate servi drept mentor care să tea jute să devii antreprenor.
Întrebări pentru implicarea tinerilor:
1. De ce sunt antreprenorii importanţi?
2. Care este partea cea mai bună a antreprenoriatului?
3. Care este partea cea mai dificilă a antreprenoriatului?
4. Imaginează-ți comunitatea fără niciun antreprenor. Ce părți ale comunității ar lipsi?
5. Ce efect ar avea această schimbare asupra comunității? Ar avea efecte pozitive și
negative?
Pasul următor:
Urmează să discutăm oportunitățile de afaceri din comunitatea ta. Gândește-te la o afacere
necesară în comunitatea ta care e de interes pentru tine.
Activitate suplimentară:
Împărtășiți-vă constatările

●

Creați o postare pe rețele de socializare în care descrieți ce ați aflat și
folosiți hashtagul #IMPACTdeacasa #deacasa #staredebine
● Spuneți unui prieten, unui membru al familiei sau vecin despre ce ați
aflat și de ce este important
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Această activitate este adaptată din programul 4-H Canada “Money and More Series”
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