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Joc Online Game pentru inovație și
antreprenoriat
Această publicație oferă informații despre diferite probleme cu privire la antreprenoriatul în UE și actualizări ale
proiectului EntrInnO.

Antreprenoriatul in UE
Dezvoltarea economică în Europa se bazează în mod semnificativ pe abilitatea oamenilor de a exersa abilitățile
antreprenoriale și, prin urmare, crearea unor noi întreprinderi, cu noi oportunități de angajare. Piața locurilor de
muncă este formată din mai multe companii mici și mijlocii, dintre care multe ar putea întâmpina obstacole
semnificative în stadiile lor timpurii. Provocarea devine imperativă pentru susținerea diferitelor competențe
legate de antreprenoriat. Comisia Europeană a atras atenția asupra anumite probleme, provocări și acțiuni,
pentru a răspunde acestui subiect.
Comisia Europeană subliniază faptul că există factori culturali care descurajează prea mulți oameni în demararea
unei afaceri și, prin urmare, este necesar să se dezvolte o cultură antreprenorială în rândul cetățenilor UE. În
acest context, Comisia colaborează cu statele membre, în special prin facilitarea schimbului de experiență și
promovarea atitudinilor antreprenoriale. Prin urmare, cu toate că a existat un efort pe termen lung pentru a
insufla o cultură a antreprenoriatului și a inovării prin domeniul comunicațiilor digitale în curs de dezvoltare, un
astfel de progres rămâne fragmentat, din cauza motivației limitate a cetățenilor UE de a utiliza medii de învățare
alternative, cum ar fi jocuri online serioase .
Puteți da clic aici pentru a citi despre promovarea antreprenoriatului pe site-ul web al Comisiei Europene.
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Milioane de utilizatori din întreaga lume sunt cu regularitate antrenați în diverse jocuri. Chiar dacă jocurile online au fost destinate în primul rând pentru divertisment și profit, destul de recent, a fost mutată sfera de interes
în domeniul cercetăriiși educațieie, formării profesionale și al disciplinelor de învățare. Jocurile se bazează pe
interacțiunea, colaborarea, învățarea activă și dinamică și un proces educațional informal, care este de neprețuit.
Astfel de activități pot ajuta utilizatorii să dezvolte dinamic competențe, cum ar fi colaborarea, crearea de rețele,
creativitatea, rezolvarea problemelor și luarea deciziilor care constituie atributele de bază ale unei economii și a
societății bazate pe progresism, antreprenoriat și pe piață.
Ca domeniu general, antreprenoriatul cuprinde mai multe competențe. Abilitățile speciale sunt considerate a fi
comune și importante pentru fiecare antreprenor. Astfel de competențe sunt, de asemenea, conectate la
învățarea pe tot parcursul vieții și a participării sociale, precum și de management general. Colaborarea,
comunicarea și crearea de rețele de succes sunt importante pentru crearea și menținerea unor relații bune în
lumea antreprenoriatului.

STILUL DE VIAȚĂ AL ANTREPRENORIATULUI
V-ați gândit vreodată să transformați pasiunea ta, hobby-ul și interesele într-o afacere? Este posibil, și desigur,
distractiv! Pentru a face acest lucru, un proiect european numit ACE are ca scop promovarea modului de viață a
antreprenoriatului. Proiectul include două pachete de materiale: a) pachetul A pentru formatorii de adulți, care
are ca scop formarea formatorilor în furnizarea de instruire și îndrumarea celor care doresc să înceapă afacerea
lor ca stil de viață. b) Un pachet pentru cursanții adulți cu informații care să îi capaciteze și să îi inspire.

NOUTĂȚI DESPRE ENTRINNO
După mai multe runde de gândire și dezvoltare de conținut, partenerii crează un joc care poate fi utilizat în
ambele setări informale și academice. Mediul de joc introduce jucătorii în lumea antreprenoriatului prin
atribuirea de sarcini diferite, oferind clipuri video și provocând creativitatea. Jucători sunt ghidate printr-o serie
de pași pentru crearea și dezvoltarea ideilor lor într-o afacere de succes. Să ne anunțați dacă doriți să fiți contactat
atunci când versiunea finală a EntrInnO este generată.

CONTACȚI-NE
Web-site-ul proiectului: www.entrinno.org
Email: info@entrinno.org
Facebook page: https://www.facebook.com/entrinno
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