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Διαδικτυακό Παιχνίδι Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας
Αυτό το ενημερωτικό δελτίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με διάφορα θέματα επιχειρηματικότητας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και ενημερώσεις στο EntrInnO project.

Επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ικανότητα των ανθρώπων να
εφαρμόζουν επιχειρηματικές δεξιότητες και επομένως να ιδρύουν νέες εταιρείες, με νέες ευκαιρίες
απασχόλησης. Η αγορά εργασίας αποτελείται από πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πολλές από τις
οποίες ίσως αντιμετωπίσουν μεγάλα εμπόδια στα πρώτα τους στάδια. Αυτή η δοκιμασία κάνει επιτακτική την
ανάγκη υποστήριξης διαφόρων δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει εκφράσει κάποια προβλήματα, ενστάσεις και ενέργειες για την αντιμετώπιση του θέματος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι υπάρχουν πολιτισμικοί παράγοντες που αποθαρρύνουν πάρα πολλούς
ανθρώπους να ξεκινήσουν μία επιχείρηση και επομένως κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να αναπτύξουν μία περισσότερο επιχειρηματική κουλτούρα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή συνεργάζεται με
τα Κράτη Μέλη, συγκεκριμένα διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπειριών και καλλιεργώντας το
επιχειρηματικό πνεύμα. Συνεπώς, αν και γίνεται μακροπρόθεσμη προσπάθεια για την εμφύσηση
επιχειρηματικής και καινοτομικής κουλτούρας μέσω του αναδυόμενου τομέα των ψηφιακών επικοινωνιών, η
πρόοδος σε αυτή την προσπάθεια παραμένει αποσπασματική, λόγω του μειωμένου κινήτρου των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιούν εναλλακτικά μαθησιακά περιβάλλοντα, όπως σοβαρά διαδικτυακά
παιχνίδια.
Μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ για να διαβάσετε σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας: European
Commission’s website.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Εκατομμύρια χρήστες στον κόσμο παίζουν συχνά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Αν και τα διαδικτυακά παιχνίδια
αρχικά σχεδιάστηκαν με σκοπό την ψυχαγωγία και το κέρδος, αρκετά πρόσφατα προχώρησαν πέρα από την
ιδιωτική βιομηχανία και εξελίχθηκαν σε ερευνητικό πεδίο του τομέα της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και
της μάθησης. Το παιχνίδι βασίζεται στην αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ενεργή και δυναμική μάθηση και
μία ανεπίσημη-άτυπη εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία είναι ανεκτίμητης αξίας. Τέτοιου είδους
δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες να αναπτύξουν με δυναμικό τρόπο δεξιότητες όπως η
συνεργασία, η κοινωνική δικτύωση, η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων, οι
οποίες αποτελούν τα βασικά γνωρίσματα μίας προοδευτικής, επιχειρηματικής και βασισμένης στην αγορά
οικονομίας και κοινωνίας.
Ως γενικό πεδίο, η επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει διάφορες δεξιότητες. Οι ειδικές δεξιότητες θεωρούνται
ότι είναι συνήθεις και σημαντικές για κάθε επιχειρηματία. Επίσης, τέτοιου είδους δεξιότητες σχετίζονται με τη
δια βίου μάθηση και την κοινωνική συμμετοχή, καθώς επίσης και τη γενική διαχείριση. Η συνεργασία, η
επικοινωνία και οι επιτυχημένες διασυνδέσεις είναι σημαντικές για τη δημιουργία και τη διατήρηση καλών
σχέσεων στον επιχειρηματικό κόσμο.

LIFESTYLE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Έχετε σκεφτεί ποτέ να μετατρέψετε το πάθος σας, το χόμπι και τα ενδιαφέροντά σας σε επικερδή επιχείρηση;
Είναι εφικτό, και φυσικά, διασκεδαστικό! Για να πραγματοποιηθεί αυτό, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό project που
ονομάζεται ACE, το οποίο αποβλέπει στην προώθηση της lifestyle επιχειρηματικότητας. Το project
περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά πακέτα: α) Ένα πακέτο για εκπαιδευτές ενηλίκων, το οποίο αποσκοπεί στην
κατάρτιση των εκπαιδευτών στη διεξαγωγή του μαθήματος και την καθοδήγηση όσων επιθυμούν να
ξεκινήσουν τη δική τους lifestyle επιχείρηση. β) Ένα πακέτο για ενήλικες εκπαιδευόμενους με πληροφορίες
που τους ενισχύουν και τους εμπνέουν.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ENTRINNO
Έπειτα από πολλαπλά στάδια συλλογισμών και ανάπτυξης περιεχομένου, οι εταίροι θα δημιουργήσουν ένα
παιχνίδι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου σε άτυπα και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα μάθησης. Το
περιβάλλον του παιχνιδιού εισάγει τους παίκτες στον κόσμο της επιχειρηματικότητας αναθέτοντάς τους
διάφορες εργασίες, παρέχοντας videos και δημιουργικές προκλήσεις. Οι παίκτες καθοδηγούνται μέσω μίας
σειράς βημάτων δημιουργίας και υλοποίησης των ιδεών τους σε επίπεδο επιτυχημένων επιχειρήσεων.
Ενημερώστε μας αν θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μόλις κυκλοφορήσει η τελική έκδοση του
EntrInnO.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Project website: www.entrinno.org
Email: info@entrinno.org
Σελίδα Facebook: https://www.facebook.com/entrinno
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