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Tίτλος: A FUTURE SELF-REFLECTION? LIVING THE DAILY LIFE AS AN ENTREPRENEURΕίδος πηγής: Δραστηριότητα
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτή η καλή πρακτική ρυθμίζεται με βάση τις εμπειρίες των δικαιούχων, οι οποίες έχουν διαμορφώσει τον
χαρακτήρα τους και τη συνήθη αντίδρασή τους σε αγχωτικές στιγμές που είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου
ότι ο μηχανισμός αντιμετώπισης αποτελεί πλεονέκτημα κατά τη διεύθυνση μιας επιχείρησης. Η δραστηριότητα
έχει σχεδιαστεί ως ερωτήσεις με βάση την καθημερινή ζωή του επιχειρηματία. Η δραστηριότητα θα πρέπει να
απαντηθεί σε ομάδες, καθώς οι πολλαπλές εμπειρίες θα εμπλουτίσουν το όραμα του μελλοντικού
επιχειρηματία, και με την παρουσία ενός μέντορα θα συζητηθούν και οι πιο δύσκολες εμπειρίες. Μετά από
κάθε ερώτηση, δίνεται ένα πλαίσιο στον μέντορα με σκοπό να έχει μια βαθύτερη κατανόηση της
δραστηριότητας.
Ιστοσελίδα: https://neilpatel.com/es/blog/no-estas-hecho-para-ser-emprendedor/

Tίτλος: PUTTING THE FEET ON (THE ENTREPRENEUR) GROUNDΕίδος πηγής: Δραστηριότητα
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτή η καλή πρακτική που αφορά την επιχειρηματικότητα είναι πιο αποτελεσματική εάν ο δικαιούχος έχει ήδη
μια επιχειρηματική ιδέα, διαφορετικά οι περισσότερες από τις προτάσεις θα είναι άσκοπες.
Αυτή η δραστηριότητα ξεκινά τοποθετώντας σε εννοιολογικό πλαίσιο τι η επιχείρηση θα πρέπει να
αντιμετωπίσει (τι πρέπει να τονιστεί, τι πρέπει να επιλυθεί και ποιοι είναι οι εξωτερικοί περιορισμοί και
ευκαιρίες) μέσω της ανάλυσης SWOT. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να «βάλουν τα πόδια τους στο έδαφος» και να
περιγράψουν την επιχειρηματική τους ιδέα με ειλικρίνεια. Μετά την επίτευξη αυτού, θα πρέπει να δώσουν
προτεραιότητα σε αυτό που έπρεπε να γίνει. Η οικοδόμηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να πάρει
χρόνο και πόρους για να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερη. Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο που παρέχει
μια σαφή ανάλυση σχετικά με τις εσωτερικές και εξωτερικές πιθανότητες αλλά και δυσκολίες που ο
επιχειρηματίας θα πρέπει να ενισχύσει ή να αντιμετωπίσει για να έχει επιτυχία.
Ιστοσελίδα: https://www.dummies.com/business/start-a-business/business- plans/how-to-conduct-a-swot-analysisfor-your-business-plan/
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Tίτλος: WHAT MAKES YOU AN ENTREPRENEUR?
Ειδος πηγής: Ομαδική Δραστηριότητα
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

"What makes you an entrepreneur " είναι μια καλή πρακτική, βασισμένη στην προσωπική εμπειρία και την
αυτο-κατασκευή των ΜΝΑΠ: σε αυτή τη δραστηριότητα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 5 δικαιούχοι.
Μέσω της ανταλλαγής ιδεών, γίνεται μια κριτική άποψη των χαρακτηριστικών της «επιχειρηματικότητας», ή
τουλάχιστον, ποια είναι αυτά που προσδιορίζονται ως μέρος του «επιχειρηματικού πνεύματος». Απαιτείται η
αίσθηση της αυτοσυνείδησης και η ικανότητα αναγνώρισης των προτύπων. Στο τέλος της δραστηριότητας,
παρουσιάζεται το διάγραμμα σχετικά με τις ικανότητες των επιχειρηματιών που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για να συγκρίνει την εμπειρία και τα σχόλια.

Ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical- research-reports/entrecompentrepreneurship-competence-framework
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