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O grupo alvo principal consiste em
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estarão envolvidos no desenvolvimento
dos
ecossistemas
locais
de
aprendizagem empreendedora.
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DESCRiÇÃO

Para reduzir o desemprego, a
educação
empreendedora
é
considerada um fator-chave para a
competitividade e o emprego, a
inclusão social e o desenvolvimento
pessoal. Para se adaptar a essa
necessidade, é necessário um novo
tipo
de
atitude,
iniciativa
e
responsabilidade. A valorização da
atitude empreendedora melhorará a
educação tradicional, preparando as
pessoas para a vida e oferecendo
oportunidades aos adultos para
encontrar o seu lugar no mercado de
trabalho, seja encontrando mais
facilmente um novo emprego em
resultado de uma atitude e
mentalidade empreendedora, ou
iniciando e executando seu próprio
negócio.
O projeto ENTRELAB visa incubar e
promover o espírito empreendedor
através do desenvolvimento de um
ecossistema modelo, que estimulará
a criatividade e o empreendedorismo.

PRINCIPAL OBJETIVO E
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O principal objetivo do projeto é
capacitar formadores para criar
ecossistemas
de
aprendizagem
empresarial para a educação de
adultos, assumindo o papel dos
impulsionadores
de
tais
ecossistemas.
Os objetivos específicos do projeto
são:
- promover
a
cultura
empreendedora, criando um
ecossistema
empreendedor,
orientado para a mudança, a
inovação e a criatividade;
- desenvolver
o
espírito
empresarial em diferentes níveis
de formação, como incentivo
para as pessoas, reforçando as
iniciativas empresariais como
fonte de progresso;
- desenvolver
competências
empresariais entre as pessoas
através da sensibilização para a
cultura empresarial.

RESULTADOS
Os resultados do projeto serão
publicados no website do projeto,
oferecendo orientação baseada em
cenários para ajudar formadores e
educadores de adultos em toda a
Europa a oferecer educação e
aprendizagem
empreendedora.
Como consequência dos produtos
intelectuais planeados para ser
realizados no projeto, os seguintes
resultados-chave serão produzidos
durante os dois anos de duração do
projeto:
- Plataforma online ENTRELAB
com diferentes funcionalidades
interativas;
- Guia
empreendedor
do
ENTRELAB
“Oportunidades
Europeias
na
educação
empreendedora”;
- Kit de formação ENTRELAB
“Aprendizagem empreendedora
na educação de adultos”;
- E-book ENTRELAB “Atitude
EMPREendedora aprimorada
na Educação de Adultos para
uma melhor integração no
mercado de TRAbalho”.

