
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESEUS – Raport Global 

Privind factorii care influențează succesul sau eșecul, favorizează sau inhibă 

promovarea și sprijinirea creării de start-upuri în vederea dezvoltării spiritului 

antreprenorial în rândul elevilor din învățământul profesional și tehnic. 
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SUMAR ȘI PRINCIPALELE CONSTATĂRI 

Acesta este un rezumat al constatărilor care au rezultat în urma cartografierii  inițiativelor 

existente pentru promovarea de start-upuri și practicilor de sprijin în crearea firmelor destinate 

studenților IVET. Cartografierea a fost întreprinsă de partenerii TESEUS în țările lor. Raportul a deservit 

ca și bază în identificarea factorilor de succes și de eșec și a inhibitorilor, în modul de creare și de 

înființare a start-up-urilor în contextul IVET, elaborând totodată și recomandări conexe. 

Scopul acestui rezultat este de a oferi o imagine în ansamblu, însă nu exhaustivă, a promovării 

start-up-urilor și a sprijinului în crearea firmelor destinate studenților IVET. Investigația s-a bazat pe 

interviuri și pe analiza documentelor/a literaturii de specialitate, fiind realizată de partenerii de proiect 

în țările lor. Acest raport este o interpretare subiectivă a statutului actual, bazat pe informațiile 

disponibile și rezultatele obținute. 

SUMAR AL INSTANTANEELOR DE ȚARĂ TESEUS  

Antreprenoriatul în cadrul sistemelor și strategiilor VET 

 În toate țările TESEUS, antreprenoriatul este recunoscut ca fiind un factor cheie al creșterii 

economice și al creării de locuri de muncă, și este adesea este adesea listat printre subiectele 

fierbinți pe agenda factorilor de decizie. Oricum, felul în care această importanță este transpusă 

în contextul IVET, variază de la o țară la alta. 

 În unele dintre țările TESEUS analizate, organismele politice de nivel superior creează strategii 

educaționale (fie ca strategii specifice legate de antreprenoriat, fie ca antreprenoriate încorporate 

în strategii generale mai mari), planuri de acțiune, măsuri și instrumente ( ca de ex. concepte, 

cadre de lucru, curriculum, programe școlare, seturi de instrumente), pentru a crea furnizorii IVET 

cu mijloace de educație către antreprenoriat. Cu alte cuvinte, antreprenoriatul este inclus dar nu 

pus pe primul loc sau sprijinit în mod explicit în cadrul programei școlare, iar accentul este pus pe 

alte dimensiuni ale aspectului practic IVET (ex. sistemele duale VET, învățarea bazată pe muncă, 

uceniciile etc.), mai degrabă cu un singur angajator – producător  decât cu un antreprenor 

producător de caractere al sistemelor IVET. 

 Cu toate acestea, anumite țări TESEUS raportează inconsistență sau lipsă de înțelegere comună 

asupra semnificației educației antreprenoriale și a sprijinului. Acest fapt ar putea duce la probleme 

referitoare la programarea educației, dezvoltarea curriculum-ului și implementare, sau instruirea 

profesorilor. 

 În majoritatea țărilor TESEUS, aspectul educațional al sistemelor IVET este organizat central și 

definit de legislația națională și de respectivele ministere cu organismele lor dedicate. În același 

timp, anumite competențe sunt decentralizate și delegate autorităților regionale/locale, școlilor 

IVET și altor furnizori de educație. 

 În plus, modelele descentralizate de curriculum sunt de obicei aplicate, consistând în standarde 

comune educaționale, permițând școlilor și altor furnizori de IVET să își adapteze programele în 

funcție de necesitățile regionale și industriale, și de specific. 

  Astfel de decentralizare conferă o anumită libertate și spațiu pentru ajustarea la specificul  și 

nevoile regionale. Pe de altă parte, duce adeseori la  diferențe de calitate (și nu numai) în cadrul 

antreprenoriatului, educației și sprijinului. Chiar și în țările în care măsurile și instrumentele 

centralizate sunt disponibile, aplicarea lor între regiuni și școli, este foarte individuală  și este 

posibil să apară diferențe în calitate. 

 



 

Promovarea start-up și sprijinul în crearea firmelor în contextul IVET  

 Cu respect față de antreprenoriat, factorii politici de decizie și programatorii de educație IVET 

pun accent cel mai mult pe aspectele educaționale. Cu toate acestea, există numeroase nivele 

de integrare a educației antreprenoriale în curriculum-ul IVET. Se trece de la încorporarea 

aspectelor legate de antreprenoriat la un set mai cuprinzător de rezultate sau module, pentru 

a dezvolta unități comune de curriculum specializat, și chiar dincolo de menținerea 

platformelor de schimb de practici între educatori sau construirea infrastructurii specializate 

(de exemplu, sălile de clasă). 

 Din păcate, modul de învățare este adeseori mai degrabă teoretic decât practic (în cazul 

metodelor educaționale tradiționale în mediile de clasă). Pe de altă parte, abordările bazate 

pe practică cum sunt simulările  sau experimentele, sunt deseori folosite în inițiative precum 

întreprinderile, firmele de instruire sau firmele mici ale elevilor. 

 În anumite țări TESEUS sau regiuni, asemenea inițiative se axează pe furnizarea aspectelor 

practice ale educației antreprenoriale, însoțite de ajutor, sprijin și recunoaștere, celor 

interesați de antreprenoriat, fiind furnizate de către organismele publice. În cele mai multe 

cazuri, nu fac parte din curriculum-ul oficial, iar participanții (școli sau studenți individuali) pot 

să le adopte sau să participe în cadrul lor în mod voluntar. 

 De asemenea, inițiativele sectorului privat sau celui terțiar, joacă un rol important în umplerea 

golurilor atunci când curriculum-ul nu este disponibil și/sau acolo unde lipsesc elementele 

practice sau conectarea cu practica în afaceri. 

 Cu toate acestea, implicarea în astfel de inițiative este de cele mai multe ori voluntară pentru 

școli și depinde frecvent de inițiativa individuală. Aceste inițiative pot fi integrate în curriculum 

sau pot funcționa ca activități extra curriculare.   

 Promovarea start-up și sprijinul în crearea firmelor în context IVET este adeseori limitată la 

furnizarea de informații despre auto-angajare, ca fiind una dintre opțiunile de accesare a 

pieței muncii în cadrul serviciilor de orientare profesională. 

 Nu există mecanisme de sprijin instituționalizat și inițiative axate pe crearea firmelor. De 

obicei, nu există nici căi de informare, programe de sprijin sau procedurile de demarare 

specifice și adaptate la studenții IVET. În plus, incubatoarele de afaceri nu sunt prezente în 

cadrul școlilor IVET. 

 În unele cazuri individuale, pot apărea  proiecte, activități, evenimente și inițiative ale școlilor 

sau chiar ale profesorilor în legătură cu start-up și sprijinul în crearea firmelor din mediul IVET. 

Oricum, acestea sunt adesea de scară mică sau temporare. 

 Studenții IVET au adeseori acces inegal la educația antreprenorială și la sprijin, fapt datorat 

disparităților regionale și, chiar participării voluntare numai a anumitor școli în proiecte sau 

inițiative. Prin urmare, forma educației antreprenoriale și a sprijinului, depinde foarte mult de 

școlile particulare și chiar de profesorii individuali. În plus, anumite țări TESEUS indică acces 

inegal la oportunități pentru anumite discipline VET. 

 Oricum, studenții IVET și proaspeții absolvenți (ca oricare alții) au acces la măsuri generice 

(programe de sprijin antreprenorial, instrumente și inițiative), canale și incubatoare în țările și 

regiunile lor, demonstrând faptul că întrunesc criteriul de eligibilitate.  

Mai multe detalii despre fiecare context național al partenerilor TESEUS pot fi găsite în 

Descrierile Succinte ale Țărilor TESEUS. În plus, partenerii TESEUS au cercetat exemple de inițiative 

referitoare la promovarea start-up și sprijinul în crearea firmelor  și în antreprenoriat a studenților 

IVET în mediile lor naționale. Ca și rezultat, a fost creat un set de studii de caz TESEUS care scot în 



 

evidență și analizează succint aceste exemple. Aceste studii de caz sunt prezentate ca și anexe la acest 

raport. 

SUMARUL CERCETĂRII PRIVIND SITUAȚIA EXISTENTĂ LA NIVEL DE POLITICI PUBLICE, SECTOR 

TERȚIAR SI INDUSTRIE ÎN CADRUL UE 

Din 2008, Europa a suferit de pe urma efectelor celei mai severe crize economice care a fost 

văzută în ultimii 50 de ani, iar în majoritatea statelor membre, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) 

încă nu au reușit să revină la nivelul lor de dinaintea acestei crize. Ratele de șomaj au atins cele mai 

înalte nivele și politicile UE sunt de mulți ani orientate către crearea de locuri de muncă și creștere. 

Provocările la creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă, sunt structurale. În acest sens, Comisia 

Europeană a publicat Strategia Europeană 2020 în anul 2010, cu scopul de a răspunde și de a pune 

bazele creșterii și competitivității. Comisia Europeană crede cu fermitate faptul că antreprenoriatul 

este un conducător al creșterii economice și al creării de locuri de muncă, și că pentru a asigura nivele 

mai înalte de ocupare a forței de muncă, Europa are nevoie de mai mulți antreprenori. 

Pentru a face acest lucru, sistemele VET și IVET sunt cruciale. Eficiența acestora poate 

contribui la direcționarea modului de gândire al oamenilor către antreprenoriat și auto-angajare. Deși 

Comisia Europeană lucrează la modernizarea Instruirii și Educației Inițiale Vocaționale, rămân multe 

de făcut pentru a îmbunătăți calitatea și reacția la nevoile pieței muncii a întregului sistem. În timp ce 

crearea și promovarea start-up-urilor este un mecanism dezvoltat în înalta educație, nu există 

asemenea sisteme în IVET (în cele mai multe cazuri) care să includă doar educație antreprenorială 

teoretică (cursuri generice sau antreprenoriat). Totuși, în Europa, nu există mecanisme reale de 

incubare și de creare a afacerilor în IVET: în cel mai bun caz, există competiții de planuri de afaceri, 

simulări sau companii de formare a studenților, însă nici o creare reală a firmelor. 

Creșterea participării în IVET este un mod de îmbunătățire a competitivității, prin urmare este 

în vederea a mai multor politici europene. Modernizarea IVET este unul dintre subiectele principale 

din discuțiile curente, atât la nivel european, cât și la nivel național: pentru a crește atractivitatea și 

prestigiul IVET, statele membre trebuie să își îmbunătățească calitatea și reacția la nevoile pieței 

muncii.  

Cercetarea anterioară asupra educației antreprenoriale, a arătat variații semnificative în 

practică între țările europene și în cadrul acestora, care au rezultat din înțelegerea și interpretarea 

diferită a educației antreprenoriale, dată de către Grupul tematic de lucru pentru educația 

antreprenorială a Comisiei Europene. Acoperirea în curriculum a diferitelor tipuri de educație 

antreprenorială este inegală de-a lungul Europei. În ansamblu, doar aproximativ 15 țări/regiuni includ 

o gamă largă de rezultate ale învățăturii antreprenoriale, în raport cu subiectele obligatorii și/sau ariile 

inter curriculare, pentru cel puțin un nivel educațional. 

În timp ce politica de la nivelul UE nu intervine în conținutul și structura VET, rolul său în relația 

de transparență, transferabilitate și portabilitate a abilităților și calificărilor, va crește. Totuși este încă 

o arie importantă pentru Europa: cele mai frecvente acțiuni de strategie pot fi văzute în ariile 

experiențelor antreprenoriale, educației profesorilor și metodelor de predare. Toate țările cu o 

strategie antreprenorială specifică au inclus o acțiune referitoare la experiențele antreprenoriale prin 

mijloace diferite sau pe baza unor provocări antreprenoriale practice bazate pe curriculum. Este o 



 

prioritate de nivel înalt la nivel european pentru toate statele membre, să includă cel puțin o 

experiență antreprenorială practică pe durata învățământului obligatoriu. 

Un sondaj recent a pus în evidență faptul că cetățenii europeni sunt mai puțin interesați de 

teme legate de antreprenoriat, start-up-uri, și eșecuri în afaceri și sunt mai puțin dispuși să înceapă o 

afacere sau să își asume riscuri. De asemenea, doar mai puțin de un sfert din respondenții UE au 

afirmat că au luat parte la un curs sau la o activitate educațională despre antreprenoriat. Pe de altă 

parte, jumătate din respondenți (50%) sunt de acord asupra faptului că educația din școala lor i-a 

ajutat la dezvoltarea simțului de inițiativă și a unui fel de atitudine antreprenorială. În același timp, 

variațiile țării sunt substanțiale în vederea acestui aspect. 

Educația școlară și VET joacă un rol cheie în construirea unei gândiri antreprenoriale și în 

acompanierea cetățenilor către auto-angajare. Astfel, sunt necesare mai multe eforturi din partea 

părților interesate din UE și a factorilor politici de decizie, în furnizarea de instrumente educaționale 

și de instruire pentru promovarea start-up-urilor și crearea de firme de-a lungul Europei. Chiar dacă 

instituțiile europene nu au competențe directe în sistemele VET și IVET, strategiile lor sunt aplicate în 

statele membre. De asemenea și Comisia Europeană promovează și sprijină educația antreprenorială 

prin următoarele aspecte: 

Finanțarea proiectelor europene care va crea modele de referință pentru viitoarele exploatări, 

prin cereri de propuneri 

 Promovarea schimburilor de bune practici și experiențe la nivel european  

 Organizarea de ateliere pentru factorii de decizie politică și practicieni 

 Ajutarea factorilor de decizie politică și a altor rețele ale părților interesate 

 Publicarea ghidurilor bazate pe existența bunelor practici în Europa 

 Eliberarea de studii, indicatori și colectarea datelor 

În plus, sprijinul financiar al Comisiei Europene este oferit prin programul Erasmus+ și prin 

Fondul European Social. Suportul non-financiar și informațiile sunt oferite în primul rând prin portalul 

Your Europe Business, rețeaua Enterprise Europe, pagina de suport Internaționalizarea IMM-urilor sau 

portalul unic de acces la Finanțe. 

  



 

SUMAR – CONSTATĂRI REIEȘITE DIN ANALIZA DOCUMENTELOR ȘI LITERATURII DE SPECIALITATE 

Există mai degrabă o cantitate extinsă de publicații academice despre antreprenoriatul tinerilor în 

general. Cu toate acestea, un număr mult mai mic de cercetări se axează pe antreprenorii studenți. 

Mai mult, doar o fracțiune mică din acestea se axează pe studenții IVET sau pe alte grupuri de elevi 

din școala secundară, sau tinerii în adolescență și maturitatea legală timpurie. Fluxurile de cercetare 

dominantă include cercetarea despre factorii formativi, conducători și căile de dezvoltare către 

antreprenoriat; cercetarea impactului educației antreprenoriale și instruirea asupra rezultatelor 

antreprenoriale; cercetarea caracteristicilor specifice, barierelor și obstacolelor tinerilor în relație cu 

antreprenoriatul, soluțiile lor, potențialii declanșatori ai acțiunii antreprenoriale.  

Pe scurt, literatura de specialitate revizuită sugerează faptul că personalitatea și autoritatea parentală 

sunt legate de competențele antreprenoriale, în timp ce competențele și interesele vârstei timpurii 

corespunzătoare, abilitățile sociale, comportamentul ușor de rupere a regulilor și existența unui grup 

de antreprenoriat în școală, par să fie precursorii antreprenoriatului tânăr. În plus, cercetarea a găsit 

diferențe între conducători în rândul băieților și fetelor. În final, literatura sugerează de asemenea 

faptul că majoritatea tinerilor antreprenori învață despre crearea afacerilor fie acasă prin intermediul 

părinților, de la prietenii și partenerii lor, fie prin propriile experiențe timpurii  “încearcă de unul 

singur”, însă nu prin educația tradițională.   

Cât despre impactul educației antreprenoriale, literatura sugerează faptul că în timp ce învățarea 

experimentală este importantă pentru dezvoltarea competențelor eficiente și la îndemână (cum sunt 

scanarea și cercetarea, sau evaluarea și criticarea), persuasiunea verbală  încă joacă un rol important 

în șlefuirea gândirii antreprenoriale în rândul tinerilor. Astfel, un “amestec sănătos” al acestora este 

necesar pentru a face o educație antreprenorială de succes. În final, cât despre specificul tinerilor în 

relația cu antreprenoriatul, acesta pare să fie diferit în acumularea de resurse și abilități, atribute 

psihologice, cognitive, motivaționale, și reacția la influențele provenite din medium cultură și norme. 

Barierele și obstacolele antreprenorialului în rândul tinerilor, sunt în general legate de capitalul uman, 

financiar și social, lipsa de conștientizare, obstacolele administrative sau pierderea beneficiilor sociale. 

Educația antreprenorială și cadrele de lucru subliniază necesitatea de a ține cont de specificul 

diferitelor grupuri țintă, cum e abordarea “o singură mărime se potrivește tuturor” care pare să nu fie 

eficientă. Diversificarea este în mare parte bazată pe modelele de progres care folosesc diferite criterii 

(ex. nivele de cunoștințe și intenții antreprenoriale ale cursanților, stadii de progres în procesul de 

antreprenoriat, sau stadii de educație). De asemenea, literatura de specialitate revizuită pune în 

evidență faptul că  în ciuda eforturilor considerabile, încă există goluri în educația antreprenorială și 

în sprijin (și nu numai) în contextul IVET. Pe de altă parte, rezultatele cercetării sugerează că 

dezvoltarea intensivă a educației antreprenoriale la nivel secundar, atât în termeni 

cantitativi(pătrundere ridicată, implicare individuală, durată lungă), cât și la nivel calitativ (practic, 

învățare experimentală), au un impact pozitiv asupra abilităților, cunoștințelor, preferințelor de auto-

angajare și performanțelor generale în școală a studenților, dar și un impact pozitiv substanțial asupra 

organizării școlii și a atitudinii profesorilor. Mai mult, o asemenea abordare este în mod general 

apreciată și sprijinită de către parteneri din sectorul privat și de către părinții studenților. În același 

timp, o altă cercetare sugerează că în ciuda aprobării ideii de a începe o afacere, doar câțiva cursanți 

IVET au plănuit să înceapă o afacere imediat după absolvire. În schimb, ei au vrut să câștige mai întâi 

experiență prin muncă ca și angajați. 

Pe de altă arte, acei cursanți IVET care prezintă intenția antreprenorială au nevoie de sprijin imediat 

(imediat ce încep să caute oportunități), altfel, șansa de a fi de fapt transpusă în acțiune scade. 



 

Cât despre metodele de predare, cele mai folosite în educația antreprenorială din sistemele VET sunt 

lecturile, simulările pe computer și jocurile de afaceri, întreprinderile simulate (ex. firma de exercițiu), 

munca la proiect și în grup, vizitele în companii și plasarea la locul de muncă. Metodele practice includ 

în mare parte înființarea și gestionarea firmelor de practică și a companiilor de studenți (fie virtuale 

sau reale). Acestea par să fie suficient de larg răspândite nu numai în comerț ci și în școlile VET. Oricum, 

există încă un gol între cele mai eficiente și cele mai folosite metode de predare, și o lipsă a unei căi 

interdisciplinare de a lucra în mod concret la proiecte.  Cel mai efectiv mod de a îndeplini obiectivele 

EE este de a implica studenții în proiecte și activități practice (să lucreze de preferat în grupuri mici), 

în care aceștia să câștige experiență în antreprenoriat și fie pusă evidența pe învățarea prin practică și 

pe învățarea prin crearea de valori.  

În ciuda faptului că incubarea afacerii este frecvent privită ca fiind un instrument care să sprijine 

stagiile antreprenoriale timpurii, aceasta nu este asociată în mod tipic cu contextul IVET, iar 

incubatoarele de afaceri fizice sunt rar întâlnite în școlile IVET. Dacă este așa, acestea sunt mai degrabă 

instituții IVET mari și robuste (cu mii de elevi) decât școli IVET mici, locale sau in mediul rural. Anumite 

aspecte ai incubării afacerilor ar putea fi oferite de către proiectele private sau non-profit, sau 

inițiative care implică(de obicei temporar, legate de proiect sau virtuale), incubatoare sau 

acceleratoare de afaceri. De asemenea, elevii IVET ar putea beneficia de valabilitatea incubării 

generice a afacerilor în regiunea lor, dovedind astfel că întrunesc criteriul de eligibilitate. 

Pe baza literaturii revizuite, am identificat mai multe implicații cheie pentru educația antreprenorială 

și pentru sprijinul din contextul IVET ( general sau aplicabil contextului IVET). În ciuda caracterelor 

variate ale documentelor revizuite (de la studiile de cercetare cu diferite proiecte de cercetare, scopuri 

și perspective, prin panouri expert, până la documentele și rapoartele proiectelor de aplicare), am 

găsit doar complementaritate, și aproape nici o contradicție între implicațiile și recomandările lor. 

Totuși, am putea trage concluzia că există un consens general bun și un sprijin pentru start-up (și nu 

numai) pentru studenții IVET și/sau proaspăt absolvenți. Implicațiile agregate sunt prezentate în 

documentul complet (Anexa 4).  

Notă: Acest raport sumar a fost elaborat în urma documentului întreg original (Anexa 4). Din motive 

practice, nu conține referințe. Oricum, toate referințele despre resursele revizuite și folosite în text 

sunt oferite în documentul original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FACTORI CARE DETERMINĂ SUCCESUL SAU EȘECUL. RECOMANDĂRI. 

În următoarele secțiuni, oferim o viziune de ansamblu asupra factorilor care pot influența 

succesul sau eșecul, și care au fost extrași de către partenerii TESEUS în cartografierea cuprinzătoare 

a promovării start-up-urilor și a sprijinului oferit în crearea firmelor pentru antreprenoriat pentru 

studenții IVET. Ulterior sunt evidențiate o serie recomandări pentru înființarea și crearea firmelor și 

de sisteme de promovare în mediul IVET.   

Lista factorilor de succes și de eșec 

Partenerii TESEUS au identificat următorii factori de succes importanți pentru reușita 

implementării educației antreprenoriale și sprijin în crearea firmelor în contextul IVET: 

Context (contextul socio-economic mai larg, zonele transversale) 

 Existența și disponibilitatea programelor de sprijin pentru antreprenoriat, incubatoare și 

acceleratoare la nivel național/regional-generic, dar accesibile studenților IVET 

 Existența și disponibilitatea sistemelor de finanțare pentru sprijinirea antreprenoriatului-

generice, dar accesibile studenților IVET 

 Evenimente, inițiative, proiecte și competiții în ecosistemul regional/național organizat de 

actorii publici și privați 

 Atitudinea pozitivă și activă a tinerilor față de antreprenoriat, conștientizarea beneficiilor de 

a deveni antreprenor, interesul de a deveni antreprenor 

 Creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor învățării IVET, îmbunătățirea atractivității 

sistemului IVET 

 Sprijin din partea strategiei Europa 2020 care se învârte în principal în jurul antreprenoriatului 

și creării de locuri de muncă pentru a susține creșterea și a promova incluziunea 

 

Politică/nivel strategic 

 Recunoașterea și importanța antreprenoriatului la toate nivelurile sistemului educațional 

 Strategii de antreprenoriat, inițiative integrate și "kituri de instrumente" create și 

implementate în sistemul educațional 

 Dezvoltarea competențelor antreprenoriale încorporate în sistemul educațional 

 Sisteme VET duale, de formare obligatorie la școală – practica alternată cu instruirea 

 Scalarea pentru impact - implicarea unui număr mare de instituții/studenți, disponibilitatea 

de resurse financiare suficiente 

 Prevalența IVET bazată pe școală face ca întregul sistem să fie accesibil 

 

Nivel operațional 

 Inițiativele și cursurile sunt adaptate nevoilor și intereselor studenților IVET 

 Dimensiunile practice ale predării și legăturii cu sectorul de afaceri și societatea civilă 

 Dezvoltarea de noi competențe și competențe antreprenoriale în rândul studenților, în scopul 

de a lega domeniul educațional cu domeniul antreprenorial 

 Cursuri care sunt asociate deontologia și managementul start-upurilor și întreprinderilor 



 

Partenerii TESEUS au identificat următorii factori de eșec și inhibitori care ar putea acționa ca 

bariere în punerea în aplicare a educației antreprenoriale și a proiectelor start-up și a sprijinului în 

crearea firmelor în contextul IVET: 

Context (contextul socio-economic mai larg, zonele transversale) 

 Lipsa interesului pentru antreprenoriat ca alegere de carieră dorită (de exemplu, datorită 

aversiunii față de risc, preferinței pentru stabilitate etc.) 

 Lipsa interesului pentru educația IVET în rândul tinerilor 

 Lipsa cadrului legislativ pentru înființarea unei afaceri reale care să funcționeze în cadrul sau 

pe lângă școlile VET 

 

Politică/nivel strategic 

 Lipsa politicilor guvernamentale în domeniul antreprenoriatului și al sistemului IVET 

 Instabilitate și incertitudine în materie de politici 

 Incertitudinea în jurul semnificației educației antreprenoriale 

 Lipsa inițiativelor specifice și a orientărilor centralizate pentru promovarea și difuzarea 

educației antreprenoriale 

 Sistemul educațional nu promovează atributele întreprinzătoare, cum ar fi creativitatea etc.  

 Întârzieri administrative și birocrație în schemele de finanțare de tip grant 

 Sistemul tradițional de evaluare academică 

 Acoperire insuficientă a anumitor arii de studiu în educația antreprenorială 

 

Nivel operațional 

 Lacune în punerea în aplicare a strategiilor la nivel local sau școlar și transpunerea acestora 

în schimbări operaționale 

 Diferențele de calitate datorate descentralizării și disparităților regionale 

 Nu există stimulente și încurajări pentru studenții IVET de a crea strat-up-uri din școli 

 Nu există incubare reală în afaceri și mecanisme de creare firme în IVET 

 Caracterul teoretic al anumitor studii de afaceri, metode tradiționale de predare care nu 

stimulează competențele antreprenoriale reale 

 Dificultăți în implicarea antreprenorilor profesioniști în cursuri de formare și educație 

 Adoptarea de programe sau cursuri din străinătate, fără a le adapta la contextul local 

 Implementarea cu succes depinde foarte mult de profesorii individuali și de efortul lor 

 Complexitatea în instruirea cadrelor didactice pe această temă 

 

 

 

 

 



 

Lista recomandărilor 

Pe baza cartografierii cuprinzătoare și a analizei, partenerii TESEUS au formulat multiple 

recomandări pentru educația antreprenorială, pentru start-up-uri și pentru sprijinul creării firmelor în 

contextul IVET. Am decis să nu ne axăm pe contextul socio-economic mai larg și pe zonele transversale, 

pentru că contextul IVET are doar o posibilitate foarte limitată de a le influența.   

Politică/nivelul strategic 

 Dezvoltarea unei strategii naționale/regionale, a unui plan de acțiune și a unui set de 

instrumente la nivelele politicii  

 Dezvoltarea unor mostre de cursuri pentru a fi implementate ca fiind obligatorii la școlile IVET, 

cu standardizări rezonabile și reflecții ale specificului regional/local  

 Acoperirea tuturor disciplinelor VET nu doar a celor legate în mod tradițional de afaceri 

 Abordare inclusivă, asigurându-se că toate grupurile și disciplinele sunt abordate suficient 

 Promovarea caracterului interdisciplinar al antreprenoriatului 

 Dezvoltarea mai multor oportunități de finanțare pentru înființarea de start-up-uri special 

pentru studenții IVET 

 Implementarea unei campanii integrate în domeniul antreprenoriatului și educației IVET 

Nivel operațional  

 Promovarea incluziunii competențelor antreprenoriale, a competențelor manageriale, a 

creativității și a capacității de a gândi ”out of the box” ca și competențe de bază care trebuie 

predate în timpul anilor de școală 

 Punerea în evidență a dimensiunii practică a IVET (de exemplu, stagii, WBL), folosind învățarea 

experimentală, asigurând un echilibru bun între teorie și practică 

 Construirea pe baza conținutului teoretic ultramodern și adaptat pentru microîntreprinderi și 

întreprinderile mici 

 Conectarea cu întreprinderile, antreprenorii cu experiență și tineri, comunitatea locală în 

diferite moduri – de exemplu, programe de mentorat cu antreprenori locali, contabili și 

oameni din vânzări, promovând modele de roluri și povești de succes, încurajând participarea 

studenților la adunările de antreprenori și întreprinderi 

 Îmbunătățirea formării în vederea dezvoltării de competențe de organizare, planificare, 

proiectare, precum și a abilităților ”soft” 

 Existența premiilor speciale pentru proiectele antreprenoriale ale elevilor 

 Înființarea centrelor de creare a prototipurilor de produse la scară mică în școlile IVET 

 Utilizarea instrumentelor de evaluare pentru înclinarea antreprenorială și interesul elevilor 

 Asigurarea formării antreprenoriale de calitate pentru profesori și asigurarea calificării 

corespunzătoare în antreprenoriat (prin experiență în afaceri și/sau participarea la formare) 

 Asigurarea faptului că programele sau activitățile au obiective bine definite și măsuri 

adecvate, făcând evaluări periodice și asigurând bucle de feedback de la studenți 

 Implicarea activă a studenților în procesul de învățare și accentuarea responsabilității lor 

pentru propria lor educație 

 

 

 



 

ANEXE 

Următoarele anexe sunt părți integrante importante ale raportului general TESEUS privind 

factorii de succes și de eșec, precum și conducătorii  și inhibitorii în promovarea start-up-urile și în 

sprijinul creării firmelor pentru antreprenoriatul studenților IVET. 

Listă de anexe  

1. Instantanee de țară 

1.1. Instantaneu de țară TESEUS Spania 

1.2. Instantaneu de țară TESEUS Grecia 

1.3. Instantaneu de țară TESEUS Italia 

1.4. Instantaneu de țară TESEUS Macedonia de Nord 

1.5. Instantaneu de țară TESEUS România 

1.6. Instantaneu de țară TESEUS Slovacia 

2. Studii de caz principale TESEUS  

2.1. Studiu de caz TESEUS SEAVUS (Macedonia de Nord) 

2.2. Studiu de caz TESEUS JA Mini Enterprise (România) 

2.3. Studiu de caz TESEUS Întreprinderi de practică (Slovacia) 

2.4. Studiu de caz TESEUS MIUR (Italia) 

2.5. Studiu de caz TESEUS Proyecto Lunar (Spania) 

2.6. Studiu de caz TESEUS JA Întreprinderea virtuală (Grecia) 

3. Raport privind situația existentă la nivel de politici publice, sector terțiar si industrie în cadrul UE 

4. Revizuirea literaturii de specialitate și a cercetărilor academice existente la nivelul UE și la nivel 

internațional 

5. Studii de caz suplimentare TESEUS  

5.1. Studiu de caz TESEUS  Apes (Spania) 

5.2. Studiu de caz TESEUS  Prince’s Trust Enterprise Programme în Grecia (Grecia) 

5.3. Studiu de caz TESEUS  Roma Capitale (Italia) 

5.4. Studiu de caz TESEUS  CEFE Macedonia (Macedonia de Nord) 

5.5. Studiu de caz TESEUS  Idee-exe.ro (România) 

5.6. Studiu de caz TESEUS  JA Firma (Slovacia) 

5.7. Studiu de caz TESEUS  JA-YE - Junior Achievement (Europa) 

5.8. Studiu de caz TESEUS  Planul Național de Acțiune 2010-2014 în Norvegia (Europa) 


