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Instrumente pentru promovarea antreprenoriatului tinerilor

CONSIDERENTE GENERALE:

Proiectarea activităților de învățare ar trebui să fie adaptată contextului local, astfel 

încât să includă informații, sfaturi și practici referitoare la zona geografică în care locuiesc 

tinerii participanți.

Scopul principal al atelierelor este de a deschide tinerii către lumea antreprenoriatului, 

de a le sensibiliza pe această temă. În general, atelierele ar trebui să fie adaptate la nivelul 

de înțelegere al tinerilor participanți. Dacă tinerii pot primi cunoștințe mai detaliate 

despre un subiect, facilitatorii pot merge în profunzimea subiectelor și pot oferi materialul 

suplimentar.

Nu toți participanții la atelier vor deveni lucrători pe cont propriu. Cu toate acestea, 

prin participarea la acest tip de activitate, majoritatea tinerilor vor dobândi cunoștințele 

de bază care îi pot ajuta să decidă dacă munca pe cont propriu este o posibilă cale de 

carieră.

SFATURI ȘI TRUCURI GENERALE PENTRU FACILITAREA FORMATORULUI 

Subiect vizat:  

Cunoştinţe Fii o persoană competentă legată de subiect

Sincronizare de 
timp

Fiți bun manager de timp și spuneți ora exactă pentru fiecare 
sarcină.

Prezentarea Bun vorbitor public, cu abilități de a explica subiectul, sarcinile 
în mod corespunzător

Aspect Fii curat și îngrijit

Atenţie Pentru a putea atrage și păstra atenția publicului prin contact 
vizual, voce, gesturi.

Tehnologie Cum se creează prezentarea, folosește IT în timpul instruirii.

Chestii tehnice Probleme tehnice legate de modul de furnizare a instruirii.

Creativitate Încercați să utilizați diferite tehnici în timp ce predați antrena-
mentul, să improvizați.
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RESURSE:

- Ce este antreprenoriatul și cine este antreprenor

- Design Thinking și cum să-l folosești în antreprenoriat

De la idee la afaceri (metodologie Lean Startup, MVP 
și validare) Nu știu cine are asta

Dezvoltați modelul de afaceri și alegeți strategia 
(Canvas Business Model)

Creșterea de fonduri (finanțare participativă) și Grant 
și Start-up local

Cum să vă alegeți clientul (Value Proposition Canvas)

ABC în finanțe și bugetare

Cum să prezentați ideea și pregătirea Zilei Demo

Cum se validează și se evaluează ideea și cercetarea de piață

ATELIER - 1 

ATELIER - 3 

ATELIER - 4 

ATELIER - 7 

ATELIER - 5 

ATELIER - 6    

ATELIER - 8

ATELIER - 2

NOTĂ SPECIALĂ PENTRU FORMATORI

Toate materialele suport și anexele pot fi găsite pe pagină 
web: http://youngentrepreneurs.eu/materials

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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ATELIERUL 1

CE ESTE ANTREPRENORIATUL ȘI 
CINE ESTE ANTREPRENOR

Până la sfârșitul sesiunii, participanții vor:

OBIECTIVE DE INVATARE: 

SFATURI SPECIALE PENTRU PRIMUL ATELIER:

Obțineți cunoștințe despre ce este o întreprindere, ce este un antreprenoriat

Să fiți capabil să înțelegeți cum să utilizați design thinking

Deoarece aceasta este prima dată când vă întâlniți cu participanții, trebuie acordată 

o atenție deosebită creării unei atmosfere bune, spargerii gheții dintre participanți și 

construirii echipei.

Prezintă echipa de traineri, povestește câte ceva despre tine și despre cum ai devenit 

trainer pentru acest program.

Clarificați ce este educația non-formală și strategia de învățare care se concentrează 
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PAS CU PAS:

DURATA: 2 ORE

Introducerea formatorilor și a conceptului de educație non-formală, 

introducerea proiectului (puteți crea o scurtă prezentare în limba locală), 

obiectivele sale principale și pașii următori

Cereți participanților să se prezinte și Spargerea gheții – energizant 

(Arunca mingea)

pe o abordare centrată pe cursant care cere participanților să „învețe prin practică”, atât în 

cadrul atelierului de formare, cât și în afara acestuia (dacă este necesar, clarificați cele 3 

tipuri diferite de educație: formală, non-formală). formale și informale).

Prezentați o privire de ansamblu asupra întregului atelier, temele care vor fi abordate, 

secvența de învățare (numărul și conținutul sesiunilor; rezultatele așteptate ale învățării) 

și oportunitatea de a participa la schimbul de tineri care va avea loc în Georgia. Obiectivele 

de învățare ale formării trebuie să fie clare: participanții nu sunt obligați să își înființeze 

afacerea la sfârșitul atelierului; se așteaptă să „știe cum” să facă acest lucru și să înțeleagă 

dacă antreprenoriatul este o cale de carieră viabilă pentru ei.

Prezentați proiectul în cadrul căruia se desfășoară aceste ateliere. Puteți folosi PPT-ul 

numit „vizualizare de ansamblu a proiectului”, totuși ar putea fi puțin prea greu pentru 

tineri, așa că adaptați-vă și oferiți-le câteva informații pentru a-i face conștienți de cadrul 

în care au loc atelierele.

Subliniați sprijinul Comisiei Europene și al programului Erasmus+ (este util, de 

asemenea, pentru a crește încrederea tinerilor în dvs. și în programul pe care îl oferiți).

vă rugăm să luați în considerare și aspectele introductive menționate mai sus

Flipchart, autocolante, markere, pixuri si caiete, hartii, proiector, laptop, foarfece, 
benzi, hartii colorate.

MATERIALE:
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Pregătiți în avans o hârtie de flipchart cu următoarea întrebare: „Ce 

este antreprenoriatul?” Altfel, puteți scrie „Antreprenoriat” și întrebați 

participanții ce le vine în minte când văd acest cuvânt. Puneți această 

întrebare participanților și notați cuvintele cheie din răspunsurile lor. Ce 

sugerează răspunsurile lor? Realizați o rezumat a celor mai comune idei și 

concepte din spatele înțelegerii lor despre „antreprenoriat”.

Acest exercițiu vă va oferi, de asemenea, un indiciu despre modul în care 

tinerii văd antreprenoriatul ca un concept general și poate fi util în formarea 

următoarelor ateliere și a abordării și discursului dumneavoastră.

Prezentați „Ce este antreprenoriatul și cine este antreprenor” (puteți 

adăuga câteva experiențe și exemple în prezentare pe care le cunoașteți). 

Anexa 1

În plus, puteți: să cereți participanților să enumere calitățile lor 

antreprenoriale. Cereți-i să sugereze orice alte calități pe care le consideră 

necesare pentru antreprenoriat. Cum ajută aceste calități un antreprenor? 

Cum funcționează în combinație? Cereți tinerilor să identifice antreprenorii 

locali și calitățile pe care par să le aibă.

Pentru următorul pas, implementați activitatea „Gândește ca un copil” 

Anexa 2. Alegeți să tipăriți exercițiul pentru fiecare tânăr sau să îl scrieți pe 

flipchart sau să îl afișați pe ecran cu ajutorul proiectorului. În orice opțiune 

pe care o alegeți, vă rugăm să nu uitați să nu le arătați răspunsul înainte. 

Oferiți participanților informații despre design thinking folosind 

prezentarea power point „Design of thinking” Anexa 3

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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Opțional: Împărțiți participanții în grupuri (maximum 5 persoane și 5 

grupuri), oferiți-le un obiect (de exemplu pix, hârtie etc.) și cereți fiecărui 

grup să creeze o idee nouă cu acest obiect.

Scurte prezentări ale tuturor ideilor create. Permiteți participanților să 

facă prezentarea în orice mod preferă

Feedback prin emoticoane\rezumat. Trainerul desenează mai multe 

emoji și întreabă unul câte unul în ce dispoziție este fiecare participant. 

Întrebați dacă există întrebări și răspundeți la toate întrebările

Energizant și spărgător de gheață recomandat: Aruncă mingea: antrenorul începe cu 

mingea în mâini și trebuie să-și spună numele și 2 propoziții despre ea. Apoi antrenorul ar 

trebui să arunce mingea altui participant, participantul care prinde mingea trebuie să-și 

spună și numele și 2 propoziții despre el și să arunce mingea unui alt participant. Nu este 

permis să dea mingea celui care a primit deja mingea. Când toată lumea a primit mingea, 

energizarea se va termina.

Dacă doriți să oferiți o sarcină suplimentară participanților între primul și al doilea 

atelier (cum ar fi o mică temă pentru acasă): Unul dintre cele mai comune mituri la începutul 

unei afaceri este că o afacere de succes necesită inventarea a ceva nou. Dimpotrivă, multe 

afaceri au succes pentru că au îmbunătățit produsele sau serviciile existente. Pentru a 

pregăti terenul pentru Atelierul 2 (generarea și identificarea ideilor de afaceri), cereți 

participanților să observe obiectele de uz comun – acasă, pe stradă, în magazine – și să 

se gândească la îmbunătățiri pentru care oamenii ar fi pregătiți să le plătească. Alternativ, 

solicitați participanților să se întrebe „Dacă aș fi avut…”. Există nevoi care se dezvoltă în 

timp și provin dintr-o schimbare a preferințelor individuale sau a tehnologiei. Pentru a 

explica acest concept, oferiți câteva exemple de nevoi care au apărut în trecutul recent (de 

exemplu, telefoane mobile, rucsacuri de școală, role).
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ATELIERUL 2

 CUM SE VALIDEAZĂ ȘI 
SE EVALUEAZĂ IDEEA ȘI 
CERCETAREA DE PIAȚĂ 

OBIECTIVE DE INVATARE: 

Până la sfârșitul sesiunii, participanții vor:

Aflați cum să generați o idee

Își vor crește abilitățile de lucru atât individual, cât și în echipă

Va dobândi cunoștințe practice despre cum să creați un produs nou

Ei vor dobândi abilitățile necesare pentru a efectua o cercetare de piață

Ei vor dobândi abilități de prezentare

Ei vor dobândi competențe legate de marketing

Va obține instrumentele necesare pentru validarea și evaluarea unei idei

DURATA: 1 ORA 40 MINUTE

Pixuri, creioane, markere, hârtii, foarfece, flip chart, proiector, materiale pentru 
crearea unui nou produs

MATERIALE:
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PAS CU PAS:

Introducerea celui de-al 2-lea atelier

Brainstorming: De ce aveți nevoie pentru a începe o afacere? Cum să 

strângi bani? 

Cum să creezi o idee - Instrumente - Doar Google, găsiți clienți potențiali 

și întrebați...

Prezentarea ideii/produsului: fiecare grup a avut 2 minute pentru a-și 

prezenta noul produs

Creați un produs folosind materiale și prezentați-l pentru investitori

Formatorul oferă diferite obiecte grupurilor deja împărțite în primul 

atelier sau poate decide să creeze noi grupuri, iar membrii grupului ar trebui 

să creeze un nou produs folosind aceste materiale date.

Energizer Blue ocean

Pune scaunele într-un cerc. Porniți muzica. Când începe muzica, toată 

lumea începe să danseze în jurul unor scaune diferite și, de îndată ce muzica 

se oprește, 2 persoane ar trebui să stea pe un scaun. După joc, antrenorul 

trebuie să explice teoria oceanului albastru (atunci când au mai rămas mai 

multe scaune și nimeni nu a observat-o) împreună cu oceanul roșu (când 

sunt 3 elevi așezați pe același scaun) și să o relaționeze cu subiectul. Blue 

Ocean reprezintă celelalte oportunități din lumea afacerilor, în timp ce 

oceanul roșu este situația în care mai mulți oameni sunt în aceeași idee și 

nu pgindesc in afara cutiei.
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Discuție cu investitorii: fiecare grup trebuie să arate produsul pentru 

trainer în public, iar trainerul va fi un investitor al produsului cu relație 

pozitivă

Câștigători

Evaluarea ideii Analiza SWOT

Validarea ideii Metoda Walt Disney Brainstorming - Împărțiți mai multe 

grupuri având 2 visători, 2 realiști și 2 critici în fiecare grup și faceți un 

brainstorming

Concluzie și feedback: Adresați participanților următoarele întrebări: Ce 

ați învățat astăzi? Este util? Ți-a plăcut antrenamentul/antrenorul? Am putea 

face ceva pentru a îmbunătăți pregătirea?

Exemplu recomandat: exemplul maimuțelor și bananei (vizionați filmul înainte și 

descrieți experimentul participanților)

Energizant și spărgător de gheață recomandat (Anexa 5):

Joc Cerc și X (2 hârtii pline cu cercuri și X-uri și desenați obiecte)

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M
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JOC CERC ȘI X 
(2 HÂRTII PLINE CU CERCURI ȘI X-URI ȘI DESENAȚI OBIECTE)
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ATELIERUL 3: 

TRANSFORMAȚI 
IDEEA ÎN AFACERI 

Până la sfârșitul sesiunii, participanții vor:

OBIECTIVE DE INVATARE:

Învață cum să-și dezvolte ideea, să îmbunătățești baza de produse pentru nevoia 

clienților și să intri în afacere.

Obține cunoștințe de bază legate de start-up-uri, ciclu de pornire lean și MVP 

(produs minim valabil)

DURATA: 1 ORA 30 MINUTE

Caiete, Flipchart, autocolante, markere și pixuri colorate, hârtii colorate, PC, 
proiector, difuzor. Cărți despre acest subiect.

MATERIALE:
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Energizer (opțional): participanții trebuie să facă un cerc. Unul dintre ei iese. Ceilalți 

aleg un lider care decide unele mișcări, în timp ce ceilalți trebuie să îi repete 

mișcarea. Participantul care a ieșit se întoarce în cerc și încearcă să ghicească cine 

este liderul. Liderul își poate schimba mișcările când dorește. Puteți adăuga muzică 

la exercițiu, iar liderul poate propune mișcări pe muzică. 

Întrebați participanții: ce ați învățat din această experiență?

PAS CU PAS:

Prezentarea agendei: Explicați activitățile zilei.

Definiția STARTUP-urilor: scrieți în mijlocul flipchart-ului cuvântul „pornire” cu 

markerul colorat. Dați participanților niște autocolante și cereți-le să noteze definiția 

startup-urilor pentru ei și să o lipească pe flipchart. Trainerul ar trebui să citească toate 

informațiile scrise pe autocolante și apoi să definească clar STARTUP. utilizați PPT (Anexa 

6)

Arată următoarea imagine pe pagina următoare a 

flipchart-ului și întreabă: 

 Ce crezi, cum să transformi ideile în bani.

Metodologia de caz (istorie) (opțional): Experiență Santo Miele: geolog italian care nu 

și-a găsit un loc de muncă în domeniul său timp de 2 ani. Familia lui avea un câmp de 

smochine și s-a gândit să înceapă o afacere cu smochine. Au mers ușă cu ușă la diferite 

gastronomie și magazin alimentar cu o pungă plină cu smochine și i-a întrebat dacă sunt 

interesați să vândă produsul său în magazinele lor. Răspunsul clientului a fost pozitiv și a 

avut multe cereri și hirotoniri. Prin urmare, la început a început să lucreze la produsul 

său în garaj și apoi, când afacerea a crescut, a închiriat un loc, iar acum are o afacere 

internațională.

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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Explicați Cercul Lean Startup (Construiți🡪măsurați🡪Învățați) Puteți folosi metoda 

de a dezvălui hârtiile de sub flipchart: scrieți cuvintele pe diferite foi de hârtie colorate 

„CONSTRUIRE”, „MĂSURĂ” și „ÎNVĂȚĂ”. Creați trei incizii într-un cerc pe flipchart și 

ascundeți cele trei hârtii colorate sub flipchart, câte una în fiecare incizie. Afișați 

următorul card și explicați ciclul de pornire Lean.

Explicați MVP.

Reflecție - Întrebați dacă există întrebări sau ceva neclar.

Rezumă antrenamentul.

Evaluare: Metodologia de vot cu puncte.

Metodologia de a împacheta o valiză: Pune un flipchart în mijlocul podelei, acea 

valiză simbolizată. Participanții trebuie să scrie ce vor să aducă acasă de la acea 

prelegere.
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WORKSHOP 4

CUM SE IMPLEMENTEAZĂ CANVAS 
BUSINESS MODEL

Până la sfârșitul sesiunii, participanții vor:

OBIECTIVE DE INVATARE:

  Obțineți cunoștințe despre modelul Business Canvas, de ce este utilizată această 

metodă și cum este relevantă

DURATA: 2 ORE 30 MINUTE
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Laptop, markere, flipcharts, hârtie, pixuri, autocolante, cutii pentru prezentare – 
necesare pentru a crea o piramidă de BMC, hârtie colorată, proiector

MATERIALE NECESARE:

PAS CU PAS:

Introducerea zilei și introducerea subiectelor cu întrebarea: care crezi că sunt părțile 

importante pentru a deschide o afacere?

Folosiți PPT Anexa 7 (puteți găsi formatul PDF care a fost folosit în prezentarea pe 

care ați avut-o, un PPT recomandat pentru utilizarea dvs. și, dacă este necesar, un format 

word din aceeași prezentare) ȘI ARĂȚI-LE CELE 9 BLOCURI DE CONSTRUCȚIE

Reveniți la cele 9 blocuri de construcție și începeți să vorbiți despre fiecare în mod 

special

Spuneți despre BMC arătând piramida făcută de sine

energizant

Clienții (ce clienți și utilizatori deserviți? ce locuri de muncă își doresc cu adevărat să 

facă?)

Prepoziție de valoare (ce le oferi? ce se face asta pentru ei? le pasă?)

Canale (cum dorește să fie atins fiecare segment de clienți)

Relații cu clienții (ce relații stabiliți cu fiecare segment? personale? automatizate? 

achizitive? retentive?)

Fluxul de venituri (pentru ce sunt clienții cu adevărat dispuși să plătească?)

Resurse cheie (care sunt resursele care stau la baza modelului dvs. de afaceri)

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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 Dați exemple reale (Gillette, stand de limonadă din PPT anexa 7)

Fă o poză de rămas bun

Ca o ultimă activitate, cereți tinerilor să scrie ideea lor de afaceri pe o hârtie și să 

întoarcă această hârtie într-un avion și să o lase să zboare către o persoană cu sugestia 

de a se inspira și ca într-o zi să o pună în aplicare.

Efectuați o sesiune de feedback (faceți 2 rânduri de oameni și formatorii trec cu ochii 

închiși și primesc un lucru bun și unul rău (dacă există) de la participanți)

Un rezumat „Ce am primit de astăzi”: Facilitatorul desenează un cadran mare pe o 

diagramă cu următoarele patru cuvinte: Cunoaște, Provoacă, Schimbă și Simte. Fiecare 

participant este rugat să facă același lucru pe o foaie de dimensiuni obișnuite și să 

completeze cadranele răspunzând la aceste patru întrebări (sau versiuni similare ale 

acestor patru:

Activități cheie (de ce activități aveți nevoie pentru a funcționa bine în modelul dvs. 

de afaceri

Partenerii cheie (care parteneri și furnizori vă folosesc modelul? pe cine trebuie să 

vă bazați)

Structura costurilor (care este structura costurilor rezultată? care elemente cheie vă 

conduc costurile?)

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.youtube.com/watch?v=veyZNyurlwU
https://www.youtube.com/watch?v=veyZNyurlwU
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WORKSHOP 5

CUM SĂ-ȚI ALEGI 
CLIENTUL?

Până la sfârșitul sesiunii, participanții vor:

OBIECTIVE DE INVATARE:

Obțineți cunoștințe despre cum să alegeți clienții pentru o afacere

Înțelegeți legătura dintre nevoile clienților și ofertele companiilor

Descoperiți și familiarizați-vă cu ce este Value Proposition Canvas

Aflați cum să înțelegeți nevoile clienților

DURATA: 1 ORA 30 MINUTE

Prezentare power point (calculator cu proiector), fișă de schemă VPC, tablă albă/
flipchart (cu markere) și note bloc (cu pixuri).

MATERIALE NECESARE:
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PAS CU PAS:

Introducere: pentru a explica structura sesiunii și scopul principal al sesiunii:

„Astăzi vom vorbi despre Value Propositional Canvas ca pe un instrument de înăelegere 

a clientului.

Vom avea o parte teoretică ăi o parte practică ăi la final vom reflecta asupra ei. „

Participanții vor fi, de asemenea, informați că vor fi împărțiți în grupuri.

energizant

PREGĂTIRE TEORETICĂ

INSTRUIRE PRACTICĂ | VERSIUNEA 1

Prezentați VPC-ul într-un fișier Power Point (Anexa 8, Value Proposition Canvas)

Foile cu VPC-ul sunt date participantului (tipărește fișierul Anexa 9, Value 

Proposition Canvas)

Clarificați VPC-ul pe Flipchart (Anexa 10 Flipchart, de exemplu, Value 

Proposition Canvas)

4a. Lucrați la produsul Coca Cola: ar trebui să noteze pânza cu propunerea de 

valoare și să facă o prezentare.

5a. Trainerul oferă exemple concrete (vezi Anexa 8, Canvas pentru propuneri de 

valoare.

Dacă participanții nu înțeleg, formatorul ar trebui să schimbe strategia:

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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INSTRUIRE PRACTICĂ| VERSIUNEA 2

4b. Trainerul oferă exemple concrete (vezi Anexa 8, Canvas pentru propuneri de 

valoare.

5b. Lucrați la produsul Coca Cola: ar trebui să noteze pânza cu propunerea de 

valoare și să facă o prezentare.

REFLECȚIE ȘI FEEDBACK

Întrebați participanții cum își amintesc de sesiune.

Tema pentru acasă: Acasă ar trebui să găsească un produs și să facă singuri VPC-ul.

Energizant recomandat: înainte de începerea sesiunii vă sugerăm să vizionați un 

videoclip amuzant pe YouTube despre coca cola, cum ar fi 7 cele mai bune 

reclame amuzante de Coca Cola vs Pepsi

+

Jocuri cu scaune cu obstacole pentru a ajunge la cutia cu un articol important: Puneți 

câteva scaune cu obstacole între participant și obiectul său (de exemplu, telefonul său 

mobil) și cereți grupului să-i sugereze cum să ajungă la obiectul său, doar ascultând sfaturi 

pentru grupuri.

Citiri recomandate:

Pânză de propunere de valoare a lui Strategyzer explicată 

Generare model de afaceri (288 pagini)

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.youtube.com/watch?v=N0NpZKaSerg
https://www.youtube.com/watch?v=ReM1uqmVfP0
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ATELIERUL 6

ABC ÎN FINANȚE ȘI
BUGETARE

Până la sfârșitul sesiunii, participanții vor:

OBIECTIVE DE INVATARE:

Înțelegeți ce este bugetul?

Aflați cum să începeți o afacere atunci când banii nu sunt suficienți

De ce fel de costuri are nevoie o afacere?

Înțelegeți cum și de unde să obțineți bugetul pentru un proiect

Cum să gestionezi banii pentru a crea o afacere de succes

Aflați pașii principali ai creării unei afaceri

Obține cunoștințe de bază despre un model de afaceri

Importanța comunicării în relațiile de afaceri

DURATA: 1 ORA 40 MINUTE
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Flip-chart, laptop (unele prezentări, exemple de pe internet: site-uri web, ceva 
reclame etc.), hârtie, hârtie lipicioasă – post-it, markere

MATERIALE NECESARE:

PAS CU PAS:

Salutari. Prezentarea zilei 

  „Spider” – energizer (implementați energizant în afaceri) - acest 

joc ajută la explicarea importanței formării echipelor, parteneriatului, 

cooperării în afaceri)

Brain-storm cu hârtii lipicioase (Ce este bugetul? De unde îl putem 

obține? La ce îl folosim?) - împărțiți câte un flipchart pentru fiecare 

întrebare și puneți autocolante cu răspunsuri și discuții.

TEORIE:

Bugetare (prezentare Power Point)

Crearea unei idei originale pentru afacerea dvs. – cheile afacerii de succes

Scrierea unui scurt plan de afaceri (pânză ca exemplu) și propriul program 

(planul de lucru)

Împărțiți-vă în câteva grupuri și oferiți un plan (plan de afaceri simplu 

pentru crearea propriilor idei)

PLAN

1. Idee

2. Obiective
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Grupurile scriu propriile proiecte și le prezintă investitorilor 

(investitorii sunt formatorii)

Carduri (Sum up a day, Concluzie) – un fel de feedback

3. Avantaje pe piață

4. Clienti

5. Concurenți și parteneri

6. Timpul realizării

7. Cheltuieli:

Costurile dvs. (salarii, marketing, publicitate, transport, pentru situații în creștere și

imprevizibile etc.)

Prețul unui produs

De câți bani ai nevoie pentru a începe?
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ATELIERUL 7

CROWDFUNDING, GRANTURI 
LOCALE ȘI PROGRAME START-UP

Până la sfârșitul sesiunii, participanții vor:

OBIECTIVE DE INVĂȚARE: 

Obține cunoștințe despre ce înseamnă creșterea fondurilor? Strângerea de fonduri 

ca tip de investiție de căutare?

Aflați ce fel de granturi locale și start-up-uri există în țara/regiunea lor?

Aflați cum își pot prezenta ideea de afaceri pentru potențialii investitori?

Obțineți o înțelegere clară a noțiunii de creștere a fondurilor: finanțare publică, 

start-up și granturi locale.

Descoperiți o abordare creativă a strângerii de fonduri.

Aflați instrumentele și metodele de obținere a finanțării.
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DURATA: 2 ORE

Obține cunoștințe despre descoperirile de succes existente, granturile locale și 

start-up-urile.

Dezvoltați percepțiile despre ei înșiși ca antreprenori.

Aflați cum să atrageți atenția investitorilor în regiuni.

Laptop, proiector, papetărie

MATERIALE NECESARE:

PAS CU PAS:

Energizant. Sari inăuntru și sari afară.

Descrierea generală privind strângerea de fonduri, grant și start-up-

uri (partea teoretică).(theoretical part).  

- Researchgate.net

- Crowdfunding.com

Aduceți exemple de succes de strângere de fonduri, grant și start-

up-uri (general).

- Forbs.com

- Quora.com

- Zapier.com

- Kickstarter.com

- Indiegogo.com

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://researchgate.net/
http://crowdfunding.com/
http://forbs.com/
http://quora.com/
http://zapier.com/
http://kickstarter.com/
http://indiegogo.com/
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Formați grupuri, dați-le 10 lucrări, iar sarcina este să construiți turnul. 

Și câștigătorul este grupul care construiește cel mai înalt turn. (Scopul 

este de a promova metoda colectivă și de a vă folosi resursele în mod 

eficient). 

Pauză.

Acordați-le 5 minute pentru a-și dezvolta propriile idei în mod 

individual.

Completați formularul, alegeți cele mai bune 5 idei (prin votul 

participanților), formând grupuri pentru dezvoltarea în continuare a 

ideilor și creați relația cu strângerea de fonduri.

Simularea ideilor. /Alegerea metodei/ ca World Café

https://be.course-planner-app.com/pdfs/44.pdf

Vorbiți despre start-up-urile și granturile regionale actuale.

Procesul general de feedback.

Ideea

Aveți nevoie de foduri pentru a implementa ideea

Nu Da

Strângere de fonduri

Crowdfunding

Granturi

Programe de Start-up 
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Citiri recomandate: 

www.crowdfunding.com

Energizant: vânător, lup și bătrână
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ATELIERUL 8

IDEEA: 
CUM SĂ O PREZINȚI

Până la sfârșitul sesiunii, participanții vor:

OBIECTIVE DE INVĂȚARE:

  Putea prezenta și promova  ideile lor

DURATA: 2,5 ORE 

Laptop, proiector, flipchart, markere, tabla de hârtie, ciocolată ca bani

MATERIALE NECESARE:
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PAS CU PAS:
Energizant/joc: Iubito, știu că mă iubești...

Descrieți de ce am jucat în acest joc (Trebuie să prezentați ideea 

astfel încât persoana să dorească să zâmbească și să vă înlocuiască. 

Este și pitching

Ce este pitching (prezentare) 

prezentarea o găsiți aici

Importanța prezentării (discuției) adresați participanților 

următoarele întrebări:

Ce părere aveți: de ce este important pitching-ul?

Ce fel de abilități au nevoie pentru debutanții pentru a avea un 

pitching de succes?

Metode de prezentare (teorie și arătați diferite metode) – afișați 

videoclipul și apoi descrieți/focalizarea pe lift și trecerea în revistă pe 

scurt a altor metode

metoda liftului (instrucțiuni, video 1:55-2:55 minute) 

(vezi mai multe metode, metoda BMW) 

Simulare de joc (investitori - idei):

Pentru acest joc de simulare avem nevoie de 3-4 voluntari ca investitori, alți participanți 

ar trebui să fie împărțiți în 3-4 grupuri ca start-up. Începătorii trebuie să creeze o idee de 

afaceri, un produs și să-l prezinte convingându-i pe investitori că ei și start-up-ul lor sunt 

un pariu care merită luat - o sarcină grea în arena de înaltă presiune și concurență ridicată 

a capitalului de risc.

În final, investitorii ar trebui să aleagă câți bani să ofere fiecărui grup și de ce.

Descrierea jocului (3 min)

https://www.youtube.com/watch?v=ePuYr52b6yY
https://pitchdeck.improvepresentation.com/what-is-a-pitch-deck
https://www.youtube.com/watch?v=P9t2I-rSpNg
https://techcrunch.com/sponsor/unlisted/how-to-pitch-your-startup-in-60-seconds-flat-and-why-you-need-to/
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Pregătirea ideilor (20 min)

Prezentarea ideilor către investitori (3 min pentru fiecare grup*4 

grupuri) (12 min)

Discuție și rezultatele investitori (10 min)

ENERGIZANT RECOMANDAT: 

Iubito, știu că mă iubești...

CITIRI RECOMANDATE:

https://bit.ly/2Xv7gqP

https://bit.ly/1sCA4Yw

Opțional: Explicați despre pregătirea zilei demonstrative (întrebați-i că trebuie să-și 

prezinte ideea altor persoane (profesori sau altcineva) în ziua următoare)

Feedback din  toată ziua

Participanții ar trebui să scrie pe hârtii mici Ce a fost cel mai important 

pentru ei, ce și-au amintit și ce vor folosi în viitor
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Cilento Youth Union
www.facebook.com/youcilento/
cilentoyu@gmail.com 
+393883092055
Rofrano, Campania, Italy

Adefis Youth International  
www.facebook.com/adefisjuventud/
Adefis.juventud.internacional@gmail.com
+34655179805
Las Rozas De Madrid, Spain

Armenian Progressive Youth (APY)
www.apy.am
apy@apy.am
+ 37491596235
Yerevan, Armenia

Youth Alliance AISI
www.aisigeorgia.com
info@aisigeorgia.com
+995 599 41 41 81
Telavi, Georgia

www.youngentrepreneurs.eu

YOUNG ENTREPRENEURS
FOR COMMUNITY GROWTH

GEORGIA ITAlY UKRAINE

MOLDOVA SPAIN ARMENIA 

“PORUCH” NGO
www.poruch.ua
info@poruch.ua
+380442767197
Kyiv, Ukraine

CREATORII
www.creatorii.md
mail.creatorii@gmail.com
+37360005004
Ungheni, Moldova




