Al 4-lea Newsletter
August 2017
www.entrinno.org

Joc online pentru inovație și spirit antreprenorial
Iată ce au spus oamenii despre EntrInnO. Citiți citate interesante și verificați-ne video-ul promoțional EntrInnO .

Citate din Cipru
“Un efort bun de a proiecta
un instrument care să poată
intra în educația formală”
(stakeholder)

“Experiență vastă pentru
învățarea principiilor de bază
ale antreprenoriatului”
(tânăr)

“O cale de învățare ghidată
pentru oricine dorește să
dezvolte abilități legate de
antreprenoriat și viață”
(stakeholder)

“Un instrument pedagogic
coerent care poate fi adoptat
și ajustat în contextul
învățării” (stakeholder)

“Îmi place că pot să fac
exercițiile în orice moment al
zilei. Învățarea trebuie să fie
în acest mod!” (tânăr)

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai
punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a
informațiilor conținute în aceasta. Numărul proiectului 2015-1-CY01-KA204-011868

Citate din Grecia
“A fost o experiență foarte
interesantă; Mi-a plăcut jocul
foarte mult și cred că poate
contribui la procesul de învățare
în domeniul antreprenoriatului.
Nu am văzut ceva similar
înainte”. (stakeholder)

“Jocul ar trebui să fie utilizat în
instituțiile de învățământ și în
școli pentru a permite tinerilor
să devină antreprenori de la o
vârstă fragedă.” (tânăr)

“Cel mai interesant aspect al
jocului este acela de a participa
la un forum și de a discuta cu
utilizatorii pe care nu îi cunosc.
Nu te simți singur!” (tânăr)

“Jocul are o valoare pedagogică
mare, evidentă atunci când
utilizatorii ating obiectivele
jocului și au rezultatele stabilite
de dezvoltatori”. (stakeholder)

Citate din Marea Britanie

“Este interesant să observați că
nu există nici un răspuns corect
sau greșit la aceste întrebări”

“Este o experiență foarte
interesantă. Vă duce într-o
călătorie și vă învață multe
despre antreprenoriat.”

“Când te gândești să începi o
afacere, ceea ce se precizează
este foarte relevant - îți dă o
încercare fără niciun risc. Are un
mare potențial pentru a ajuta
oamenii să înțeleagă cum să
înceapă o afacere.”

Citate din Polonia
"Comparând cu alte jocuri din
domeniul antreprenoriatului,
deoarece există mai multe astfel de
jocuri disponibile pe piața poloneză,
care sunt gratuite online, cred că
acest joc are un potențial destul de
mare datorită conținutului acestuia “
(stakeholder).

"Pentru mine, cele mai importante au
fost testele pe măsură ce verificau
progresul abilităților și cunoștințelor
dobândite. Același lucru este folositor
în verificarea a ceea ce deja știu, ceea
ce am învățat deja" (tânăr).

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai
punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a
informațiilor conținute în aceasta. Numărul proiectului 2015-1-CY01-KA204-011868

Citate din Italia

"A fost foarte util să mă
concentrez asupra atitudinilor
mele potențiale de a fi
antreprenor: creativitate,
abordare dinamică." (tânăr)

"O experiență foarte
interesantă și nouă pentru
mine. Nu am folosit niciodată
un joc pentru scopuri de
învățare și mi sa părut util și
chiar uimitor. Mi-a fost teamă
de bariera lingvistică, dar nu a
fost o problemă mare și a fost
frumos să văd cum tratez
engleza în această fază a vieții
mele. " (tânăr)

"Pot să spun că este distractiv.
Este utilă și secțiunile video și
interactive sunt cele mai
atractive." (stakeholder)

Citate din Malta

"Este foarte inovatoare și o
modalitate amuzantă de a
interacționa!" (student)

"Interesul pentru astfel de jocuri
este imens. Jocuri ca aceasta sunt
aici pentru a rămâne! Următorul
pas este să ajungeți la o audiență
mai tânără." (antreprenor din
domeniul privat)

"Foarte ușor de utilizat și
navigația este simplă." (tânăr)

O bună alegere a pașilor /
etapelor pentru atingerea
obiectivului final. Provocările
sunt interesante, dar nu prea
dificile (nu speriați
oamenii). (Tânăr)

Este amuzant. Este un
instrument bun pentru
profesori. Motivizează tinerii
să învețe.(Stakeholder)

Citate din Lituania
Mi-a placut designul, eu sunt
designer si chiar si pentru
mine arată perfect! Soluțiile
tehnice sunt minunate! Este un
nou mod de a învăța și este
mai interesant.(Tânăr)

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai
punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a
informațiilor conținute în aceasta. Numărul proiectului 2015-1-CY01-KA204-011868

Citate din Romania

“Acesta este un bun exercițiu
pentru a începe o nouă
activitate privată”
(stakeholder)

"Combină învățarea și
jocul"(tânăr)

“Instrument pedagogic
excelent” (stakeholder)
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