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Joc online pentru inovație și spirit antreprenorial 
 

În 12 octombrie 2017 , a avut loc conferința finală EntrInnO 

la Universitatea din Nicosia, cu un mare succes. Toți 

partenerii s-au deplasat în Cipru pentru acest eveniment și 

pentru întâlnirea finală a proiectului. Conferința a demarat 

cu un discurs cheie, susținut de directorul INNOVADE, dl 

Demetris Hadjisofocli. Discursul sa axat pe "Abilități 

antreprenoriale pentru dezvoltarea tineretului". Domnul 

Hadjisofocli a vorbit despre importanța acestor abilități 

pentru tinerii din societățile noastre și a împărtășit câteva 

povestiri inspirate care au declanșat o discuție productivă cu 

privire la utilizarea jocurilor pentru susținerea dezvoltării 

acestor abilități. 

În cadrul conferinței a fost prezentat proiectul și rezultatele 

sale intelectuale. Procesul general a fost prezentat, din 

stadiul de conceptualizare și raționament, datele colectate 

ale partenerilor în legătură cu nevoia de antreprenoriat, 

procesul de lucru asupra conținutului proiectului. Desigur, 

punctul culminant al sesiunilor a fost prezentarea jocului 

EntrInnO. În timpul sesiunilor, s-a precizat că astfel de jocuri 

facilitează procesul de învățare și dezvoltă abilități precum 

cele evidențiate prin jocul EntrInnO. Un alt aspect important 

a fost faptul că promovarea unor astfel de jocuri în procesul 

de învățare devine atât de puternică încât în prezent este o 
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necesitate imperativă de a încorpora modalități inovatoare de învățare în prectica cursurilor 

universitare. 

De asemenea, partenerii și-au împărtășit experiențele din procesul de implementare din țările lor, 

menționând date și citate de la participanți. Poveștile împărtășite de parteneri au fost destul de 

puternice și au promovat discuții suplimentare despre modul în care EntrInnO poate fi încorporat în 

curriculum-ul universităților din mai multe țări din Europa. 

Prezentările de bază au fost urmate de ateliere și sesiuni paralele, participanții descărcând aplicația 

EntrInnO și experimentând caracteristicile sale. Alte ateliere și prezentări despre jocuri și despre 

procesul învățare au fost, de asemenea, prezentate cu succes. 

Consorțiul este foarte încântat să fi finalizat cu succes proiectul EntrInnO și toți partenerii sunt mândri 

de rezultat, precum și de potențialul său de a fi încorporați în educația formală. 
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