Programe de educație antreprenorială
Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia
prof. Popa Victoria - ZIUA ANTREPRENORIATULUI

The Entrepreneurship Academy (EA) este singura facultate din România unde studenții învață
practic încă din prima zi de școală, cum să își construiască și să-și dezvolte o afacere. EA funcționează
pe baza unui parteneriat cu Team Academy Netherlands, după un model educațional existent de peste
20 de ani în Finlanda și implementat cu succes în peste 18 țări.
https://ro-ro.facebook.com/pg/TheEntrepreneurshipAcademy/about/?ref=page_internal

The Entrepreneurship Academy, prima facultate de antreprenoriat din România, a lansat
proiectul/competiția Entrepreneurship Day. Aceasta s-a adresat elevilor de clasa a XI-a și a XII-a cu
spirit antreprenorial, oferindu-le acestora un cadru practic în care să își valorifice acele abilități care îi
recomandă pentru a fi viitori antreprenori.
Printre numeroase școli din țară s-a aflat și Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba
Iulia care a participat la acest proiect.
Activitățile s-au desfășurat în 22 martie
2017 pe parcursul a 6 ore, în patru etape.
În prima etapă a fost invitat un om de
afaceri care le-a povestit elevilor din experiența lui,
elevii

interacționând

cu

acesta,

adresându-i

nenumărate întrebări la care au primit răspunsuri
utile în ce privește antreprenoriatul.
În cea de a doua etapă, elevii, împărțiți în 6
echipe de maxim 5 membri, au fost provocați să
vină cu o idee de afacere prin care să realizeze
profit pe parcursul a trei ore pornind de la
zero. Provocarea, a fost una practică, și s-a
desfășurat în afara sălii de clasă. La fiecare
jumătate de oră, liderul echipei trebuia să trimită o
poză (prin Whatsapp) cu echipa sa în acțiune la
coordonatorul proiectului și reprezentantul The Entrepreneurship Academy. Aceștia se aflau în incinta
Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia și monitorizau cu atenție desfășurarea celei de
a doua etape.

Orice problemă neprevăzută ivită pe parcurs trebuia raportată telefonic de către liderul echipei,
coordonatorului proiectului și reprezentantului The
Entrepreneurship Academy. Înainte cu 15 minute de
expirarea celor trei ore pe care elevii le-au avut la
dispoziție fiecare lider a anunțat telefonic că echipa
lui ajunge la ora stabilită în sala unde trebuiau să se
reunească toate echipele. După sosire, în cea de a treia
etapă, fiecare echipă a numărat banii obținuți,
raportând

suma

coordonatorului

proiectului

și

reprezentantului The Entrepreneurship Academy și mai apoi au împărtășit tuturor modul propriu de
acțiune și experiența trăită. Echipa care a reușit să
obțină profitul cel mai mare a fost declarată
câștigătoare.
La finalul competiției, în cea de a patra
etapă, elevii au putut să păstreze banii câștigați și au
fost recompensați cu premii în cadrul unei festivități.
Echipa câștigătoare a participat la finala pe
țară organizată de The Entrepreneurship Academy la București, în cursul lunii mai.

https://ro-ro.facebook.com/pg/TheEntrepreneurshipAcademy/about/?ref=page_internal;
https://www.facebook.com/events/166099520564821/,
https://www.liveout.ro/events/detalii/65739-Entrepreneurship-Day-Alba-Iulia
https://allevents.in/org/ea-the-entrepreneurship-academy/10509893,

