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CDA – Centrul de Dezvoltare Arad  va implementa  în perioada Noiembrie 2015  - 
August, 2017 Proiectul EntrinO. 
Acest Proiect are ca scop dezvoltarea abilităților antreprenoriale printr-o metodă puțin 
explorată la nivelul României ca o soluție alternativă la metodele de învățământ clasic. 
 
Cu ocazia primei întâlniri desfășurată în Valetta – Malta, a Consortiului pentru  Proiectul 
EntrinnO, au avut loc dicuții privind modul în care se vor derula primele activități ale 
Proiectului, o scurta descriere a nevoilor care au  determinat solicitarea finanțării, 
precum și introducerea noțiunii de Gaming – în țări în care incă acestă noțiune nu este 
cunoscută. 
 
Cercetarea în rândul adulților tineri (18-35 ani) privind nevoile de formare și educație 
informală reprezinta un domeniu relativ nou.  
Una dintre cele mai adecvate și moderne modele pedagogice pentru dezvoltarea 
oportunităților de învățare sunt jocurile online.  
 
Acestea  implică tinerii adulți, oferindu-le oportunitatea unor noi posibilități de exprimare 
și creativitate, fără constrângeri create de metodele tradiționale de învățare.  
 

Prin Proiectul EntrinO se va face o trecere între formarea tradițională și noile metode 
de învățare prin jocuri on line, cu atât mai mult cu cât acestea din urmă permit 
interacțiunea cu alți jucători, având reacții de feed back imediate precum și formarea 
unor echipe de antreprenori multinaționali. 
 
Importanța Consorțiului transnational  permite o infuziune de cultură antreprenorială 
și inovativă la nivel de UE, promovând colaborarea, comunicarea și munca în Rețea la 
nivel de cetățeni ai UE. 
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