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www.e-seriousgames.com

www.e-seriousgames.com

Pentru mai multe 
informaţii:

O plaformă de învăţare colaborativă ce găzduieşte 
varianta online a jocurilor pentru îmbunătăţirea 
competenţelor antreprenoriale, un manual şi 
instrumentele pentru socializare online. Acest 

mediu de învăţare va conţine şi alte elemente  
precum, spot-uri video, bază de date bibliografică 
online şi informaţii despre viitoare evenimente, 
etc…cu scopul de a sprijini procesul de învetc…cu scopul de a sprijini procesul de învăţare.

Platforma de învăţare:

Raportul conţine rezultatele activităţilor de cercetare 
derulate de parteneri, care au avut drept scop 

analiza rolului jocurilor serioase şi a reţelelor 
sociale în promovarea abilităţilor antreprenoriale, 
punctele tari şi oportunităţile acestor metodologii, 
punctele slabe şi ameninţările utilizării lor. De 
asemenea, raportul include în jur de 30 de studii 

dede caz despre utilizarea acestei metodologii, care 

ne permite să cunoaştem mai multe despre 
eficacitatea noii abordări metodologice.

Principalele rezultate:
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Consorţiu:



Consilieri pe probleme de muncă

Formatori

Părţile implicate şi actorii sociali

Experţii privind formarea

Experţii privind noile metodologii aplicate 

instruirii / învăţării

AutoritAutorităţile şi organismele publice

Alţi beneficiari:

Antreprenorii:

Care au pornit propria afacere în ultimii 

doi ani;

care promovează o idee de afaceri;

care încep o afacere de familie şi; 

Antreprenorii, în general.

Formatorii de antreprenori.Formatorii de antreprenori.

Grupul ţintă:

Obiective:

sociale, care permit construirea unor comunităţi de 

învăţare, ce combină activităţile non-formale şi 

informale pentru îmbunătăţirea abilităţilor de 

business. Aceste metodologii, care au un fond 

teoretic solid, vor furniza cadrul în care 

antreprenorii vor fi expuși la experienţe practice.  
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