Proiectul “Învată cu noi să devii antreprenor!” ne-a
fost adus la cunoştinţă, mie şi colegilor mei, de
către profesorii şcolii cu scopul de a simula situaţii
din viaţa reală cu privire la mecanismele de
funcţionare ale unei firme. Deşi abilităţile mele în
domeniu nu excelau, am considerat că această
oportunitate reprezintă prilejul ideal pentru a-mi
consolida multe dintre cunoştinţe si pentru a
forma noi relaţii cu participanţii altor firme. Fără
îndoială am ramas plăcut surprinsă, iar activităţile
realizate mi-au deschis perspectivele în ceea ce
priveşte lumea afacerilor şi piaţa muncii. Nu în
ultimul rând, am realizat că succesul în “business”
nu

presupune

resurselor

ci

doar
şi

gestionarea
dorinţa

de

optimă

a

inovaţie,

autoperfecţionare şi, bineînţeles, munca în echipă.
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Din punctul de vedere al membrilor FE Magnolia , intregul proiect a contribuit semnificativ la
dezvoltarea spiritului antreprenorial cat si la dezvoltarea noastra personala , introducand notiuni
noi, indispensabile,inca din perioada liceului ,asigurand, asadar, o baza pentru o eventuala cariera de
antreprenor. Ne-am insusit termeni din domeniu, ne-am familiarizat cu procedeele, prototipurile,
demersurile, avantajele si riscurile implementarii unui plan de afaceri.
Faptul ca inca de la inceputul proiectului ne-am distribuit anumite responsabilitati , astfel fiecare
membru al echipei implicandu-se in mod egal in activitatile pentru formarea si dezvoltarea afacerii
noastre constituie unul dintre cele mai importante aspecte si anume dobandirea spiritului de echipa,
o abilitate fundamentala unui asemenea proiect, deci, implicit, unei cariere bazate pe antreprenoriat.
Targul firmelor de exercitiu a insemnat, de asemenea, o buna metoda de aplicare a notiunilor
teoretice dobandite, ceea ce mi-a oferit o perspectiva mai larga, practica, asupra a ceea ce inseamna
sa fii antreprenor .Tin sa mentionez ca am fost dezamagiti de modul in care a fost organizat acest
acest târg.
Va mulțumim ca ne- ați oferit posibilitatea de a participa la acest proiect .
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