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1. Prezentare generală a educației antreprenoriale în țările 
partenere 

1.1 Tendințe și strategii de politici privind educația antreprenorială 
 

Educația în domeniul antreprenorial în toate cele cinci state partenere care sunt acoperite de 
acest document este foarte asemănătoare și în această primă parte vom da explicații scurte 
situațiilor în statele partenere. 
 
În prezent, Ungaria nu are o strategie națională privind educația antreprenorială. 
Curriculumul național de bază (Legea CXC din 2011), care a intrat în vigoare în 2013, a ales 
educația economică și financiară drept competențe-cheie pe care școlile trebuie să le dezvolte 
și care să fie incluse în domeniile de dezvoltare și obiectivele educaționale: "Generația viitoare 
trebuie să aibă cunoștințe utile a instituțiilor economico-financiare și a proceselor care 
determină economia mondială și națională, întreprinderile și gospodăriile populației. [...] Elevii 
trebuie să-și recunoască propria responsabilitate în ceea ce privește crearea de valoare, 
gestionarea rațională a activelor a consumului și a banilor". 
 
În Grecia, educația antreprenorială se află într-o etapă inițială, deoarece nu este inclusă în 
totalitate în toate nivelurile de învățământ. În Grecia, educația antreprenorială este inclusă ca 
parte a strategiei pentru noua Școală (2010). Această strategie face legătura între 
antreprenoriat și obiectivele de învățare legate de creșterea inovației, creativității și spiritului 
antreprenorial. Din 2002, programele de antreprenoriat Junior Achievement au fost 
implementate în limba greacă în școli. Până în prezent, în Grecia antreprenoriatul nu este 
predat în școlile primare printr-o anumită lecție. Începând cu anul 2001, antreprenoriatul în 
școli secundare este predat prin diferite programe precum: Ministerul Junior Achievement cu 
programul de pilotare "Antreprenoriat în educație", activități de creare a unei întreprinderi 
vizuale, campus de vară etc. 
 
În prezent, sistemul educațional spaniol se află într-un proces de reformă educațională prin 
care legea organică 8/2013, din 9 decembrie, pentru îmbunătățirea calității educaționale 
(LOMCE), modifică Legea anterioară 2/2006, din mai 3, Educație Organică (LOE). Atât într-un 
cadru cât și într-un alt cadru educațional, obiectivul este de a stimula și de a dezvolta spiritul 
antreprenorial printre elevi, de a încuraja antreprenoriatul și de a îmbunătăți - după cum indică 
unul dintre obiectivele principale ale LOMCE - capacitatea de angajare a tinerilor. LOMCE 
propune ca o noutate că antreprenoriatul devine parte a obiectivelor generale ale 
învățământului primar, consolidând în același timp natura sa transversală pe parcursul tuturor 
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etapelor educaționale, cu subiecte precum Firme și antreprenoriat sau Antreprenoriatîn clasă. 
În etapele de bacalaureat și formare profesională, promovarea antreprenoriatului se bazează 
în principal pe dezvoltarea de proiecte de afaceri pe care elevii le desfășoară pe tot parcursul 
cursului. 
 
În anul 2010, Guvernul Republicii Croația a adoptat documentul "Croația antreprenorială - 
Strategia de învățare pentru antreprenoriat 2010-2014", care oferă un cadru pentru o creare 
sistematică a mediului educațional și de stimulare, un mediu social antreprenorial. 
Strategia afirmă că obiectivele strategiei educaționale pentru antreprenoriat sunt: 
1. Sensibilizați publicul cu privire la antreprenoriat și dezvoltați o atitudine pozitivă față de 
învățarea de-a lungul vieții pentru antreprenoriat. 
2. Să introducă învățarea și formarea pentru antreprenoriat drept competențe-cheie în toate 
formele, tipurile și nivelurile educației formale, informale și informale. 
Conform noii reforme educaționale, iar în partea de învățământ primar, Curriculumul Național 
pentru Educația Primară este documentul de bază pentru învățământul obligatoriu din 
Republica Croația. Obiectivele Curriculumului Național pentru educația primară sunt: 
- O dezvoltare cuprinzătoare și echilibrată a potențialului tuturor studenților 
- Instruirea studenților pentru formarea continuă și învățarea pe tot parcursul vieții 
- Relația dintre studenți și alții bazată pe cooperare și respect reciproc 
- Participarea activă și responsabilă a elevilor la viața comunității. 
La nivelurile primare și secundare nu există un curs specific privind antreprenoriatul, dar unele 
dintre subiectele sunt acoperite de o temă interpersonală și cooperativă a elevilor. 
Unele facultăți din Croația (Facultatea de Economie, Facultatea de turism și managementul 
ospitalității) au un curs specific privind antreprenoriatul. Educațiile non-formale sunt mai 
răspândite. O mulțime de ONG-uri au educații non-formale diferite, dar și educația non-formală 
este organizată de unele companii private, camera de comerț etc. 
 
În România, guvernul încearcă să stimuleze tinerii să se înscrie în antreprenoriat prin solicitări 
de proiecte pentru înființarea de diferite start-up-uri. Antreprenoriatul nu este gândit în școlile 
primare sau secundare. Liceul preda cursuri de antreprenoriat în jurul anului 2015, în ultimul 
an de liceu o dată pe săptămână. Prin economie, marketing se învață antreprenoriatul cu 
normă întreagă în școlile profesionale din turism și universități.  
 
 



 

 

Project Reference: 2016-1-HU01-KA204-022923 

Project title: StartUp Academy 

 Page 5 of 11 

2. Educația formală și non-formală disponibilă 
 

2.1 Educația formală  
Sistemele educaționale din toate țările promovează învățarea formală, care urmează o 
curriculum. Rezultatele învățării sunt măsurate prin teste și alte forme de evaluare. În acest 
capitol vom prezenta educația formală în țările partenere. 
 
O zi de orientare în carieră este obligatorie în fiecare an în Ungaria. Școlile primare sunt 
responsabile să o completeze cu conținut. În cadrul acestei zile, prelegeri sunt oferite de către 
antreprenori sau personalul Camerei pentru elevii din clasele a VI-a și a VII-a. Vizitele la fabrici 
și atelierele sunt destinate să ofere elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a o perspectivă asupra 
lumii profesiilor și să-i facă să cunoască profesiile alese în practică. Cadrul de curriculum pentru 
clasele a IX-a XII a școlilor secundare profesionale include instrumentele de educație 
economică și financiară, precum și cunoștințele financiare care trebuie predate. În școlile 
secundare, în clasa a X-a, lecțiile de Finanțe și Antreprenoriat predau antreprenoriatul 
studenților și cunoștințele financiare timp de o jumătate de an. 
Școlile tind să se concentreze pe clasele XII-lea (absolvent) în legătură cu educația ulterioară, 
deși unele școli au recunoscut deja că acest lucru ar trebui tratat mai devreme și sistematic. 
Economie de afaceri este un obiect obligatoriu în studiile economice, dar este, de asemenea, 
inclus în curricula altor facultăți (de exemplu, Facultatea de Informatică). 
Dezvoltarea afacerilor este oferită în cursuri de masterat, iar cursurile MA vor fi lansate în 
septembrie 2019 de către douăsprezece instituții de învățământ superior din Ungaria. 
 
Datorită Legii organice privind îmbunătățirea calității predării (LOMCE), studenții din Spania 
sunt introduși cu un nou subiect numit "Inițierea activității antreprenoriale". Ce oferă acest 
subiect elevilor din învățământul secundar? "Inițierea activității antreprenoriale" încearcă să 
trezească preocupări printre cei mai tineri, încurajându-i să fie stăpâni ai propriului lor destin 
prin crearea propriei lor companii. Motivarea este un aspect cheie pentru a lucra pe acest 
subiect, deoarece elevii vor învăța cum să-și urmărească propriile obiective, să lucreze în 
echipă, să planifice, să comunice în companie și să mențină entuziasmul în fiecare zi al 
companiei. 
Învățământul superior din Spania continuă să genereze absolvenți a căror aspirație este 
căutarea de locuri de muncă ca angajați, dar nu cu o vocație antreprenorială. 
În învățământul secundar obligatoriu (ESO): educația pentru antreprenoriat este în 
general tratată ca o abordare intercurriculară, adică legată de toate subiectele sistemului 
educațional, pe de altă parte există și o asisgnatura discreționară discreționară care se acordă 
în al patrulea an "Orientare Profesională și Antreprenoriat". Bachillerato (gradul de liceu) 
este organizat în trei moduri. În cadrul fiecărei modalități există doar trei discipline de 
economie în timpul celui de-al doilea an de studiu. În general, la nivel de universitate, la 
studii de licență studiile antreprenoriale sunt cele mai răspândite. Cea mai mare implantare 
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este în "Științe Economice și de Afaceri" și în ultimii ani ai gradului. Acestea sunt de obicei 
elective care se bazează pe clasele teoretice și pregătirea unui plan de afaceri. Cu toate 
acestea, în ultimii ani numărul programelor de acest tip a crescut, iar în domenii noi precum 
tehnologia, științele sănătății sau științele sociale. 
 
Din 2002, programele de antreprenoriat Junior Achievement au fost implementate în școlile 
grecești. Scopul programelor este prin intermediul concursurilor, proiectelor, vizitelor de 
afaceri, contactului cu directorii și așa mai departe, elevilor "să dobândească abilități de lucru", 
să învețe "trăsăturile unei economii libere și conținutul e-evaluării: Chestionar pentru 
dezvoltatori și rolul de management al proiectelor în întreprinderi" etc. Temele incluse în 
programele Asociației pentru Antreprenoriatul pentru Tineret / JA Grecia pentru moment sunt 
următoarele: Economia și eu (școli secundare), întreprinderea în acțiune (Liceul), Afacerea 
mea! (școli secundare), Mai mult decât bani - Cheltuieli inteligente - (Școli secundare), În 
umbra personalului (nivel terțiar), Firma virtuală (nivel terțiar), Bănci în acțiune, Inovare 
socială (nivel terțiar). 
 
În școlile elementare și secundare din Croația nu există un subiect didactic special în cadrul 
căruia să existe educația privind spiritul antreprenorial. Există un curriculum național de temă 
interpersonală a antreprenoriatului, ceea ce înseamnă că tot personalul educațional din toate 
domeniile de predare și la toate nivelurile este obligat să implementeze, atunci influența foarte 
interesantă a educației antreprenoriale asupra activării unor niveluri ridicate de motivare 
pentru studenți. Deci, antreprenoriatul nu există ca subiect de școală, ci se înscrie în diferite 
discipline și în activitățile complete ale școlii, în principal prin ateliere. Cu toate acestea, în 
școala elementară și secundară există un model de predare a copiilor despre antreprenoriat în 
formă de cooperativă a studenților. Modelul cooperativ al studenților de antreprenoriat este 
destinat învățării. Acesta permite imitarea tuturor activităților unei întreprinderi reale. Scopul 
activității de cooperare studențească este de a transfera cunoștințe practice și comerciale 
despre dificultățile pe care studenții le pot avea în a face afaceri în compania reală. La nivel 
universitar în Croația, la toate facultățile de economie se află un studiu universitar și absolvent 
al antreprenoriatului. Aceste studii de antreprenoriat se concentrează asupra gândirii și 
comportamentului antreprenorial, proactivă și inovatoare, bazate pe recunoașterea 
oportunităților și asumarea responsabilității în mediul în care trăiește și funcționează individul. 
Prin completarea studiului, studenții antreprenoriatului dobândesc competențe pentru 
rezolvarea problemelor, acceptarea schimbării și acțiunea proactivă în toate situațiile și 
contextele. În ultimii ani, în Croația există, un număr mai mare de școli și facultăți private, care 
de asemenea au lectori în domeniul antreprenoriatului și al managementului. 
În România antreprenoriatul nu este gândit în școli primare sau secundare (clasele 1-4 sunt 
școala primară, iar clasele 5 - 8 sau 9 sunt școli secundare), unele aspecte ale acesteia, precum 
simțul inițiativei sau creativității sunt atinse, dar nu cu scopul specific de a conduce la abilități 
antreprenoriale. Liceul preda numai cursuri de antreprenoriat din jurul anului 2015, în ultimul 
an de liceu o dată pe săptămână. Aceste clase sunt predate doar în unele licee, nu în toate, 
ca o posibilitate opțională și se concentrează pe un pic de economie, creativitate, marketing și 
management și așa mai departe, dar este o clasă care doar atinge suprafața. 
În școlile profesionale - în special în cele care se concentrează pe locuri de muncă practice 
(electrician, instalator, constructor, dulgher etc.), economie, marketing, turism și alte domenii 
similare - nevoia de educație mai practică a fost recunoscută deja de zeci de ani; institutele 
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au introdus sistemul dual care permite elevilor să învețe o profesie concomitent în teorie și 
practică și să le ofere încrederea în sine pentru a deveni șefii lor după încheierea programului 
prin înființarea unei firme în domeniul în care și-au terminat studiile. În acest sens, având în 
vedere că școlile profesionale au programe de 3 ani în România, elevii petrec aproximativ 6 
luni pentru a învăța diferite teme legate de antreprenoriat. Aceasta include o mulțime de teorii, 
aproximativ 70%, simulare de 20% și exerciții practice efectuate în clasă, iar restul de 10% 
vizitează sau se consultă cu antreprenorii în domeniu. 
În ceea ce privește universitățile, antreprenoriatul nu este un subiect foarte obișnuit de 
învățat. Din păcate, programa școlii românești nu conține foarte multe subiecte practice. De 
exemplu, o specializare de management conține o mare varietate de subiecte de management, 
dar majoritatea sunt teoretice: management general, management operațional, producție, 
resurse umane și management de proiect. De asemenea, acest profil include și alte subiecte 
legate de economie și antreprenoriat precum Finanțele, Micro- și Macroeconomia, Prognoza și 
Contabilitatea. Singurul subiect care include practica este facultatea de contabilitate. Dar 
practica nu este foarte utilă, deoarece, pe de o parte, companiile de găzduire nu oferă într-
adevăr șansa de a învăța pas cu pas procedurile pentru studenți. 
Începând cu anul 2007, studenții universitari pot avea acum posibilitatea de a studia în 
străinătate cu ajutorul programului Erasmus și pot experimenta în universități străine partea 
mai practică a subiectelor legate de antreprenoriat, care reprezintă un plus de oportunități, 
dar ajunge la un număr foarte mic de studenți.  
 
2.2 Educația non-formală 

Învățarea non-formală are loc, de obicei, în afara mediilor formale de învățare, dar într-un 
cadru organizatoric. Aceasta decurge din decizia conștientă a cursantului de a stăpâni o 
anumită activitate, abilitate sau domeniu de cunoaștere și este, prin urmare, rezultatul unui 
efort intenționat. Dar nu este nevoie să urmeze un curriculum formal sau să fie guvernat de 
acreditare și evaluare externă. Unele aranjamente non-formale de învățare devin din ce în ce 
mai formale, în timp ce elevii devin mai competenți. Toate țările care sunt incluse în acest 
proiect și analiză au multe educații non-formale similare pentru antreprenoriat disponibile. De 
exemplu, în Spania există: Programul Young Entrepreneurs este un program educațional 
care urmărește să trezească atitudinea și abilitățile antreprenoriale ale studenților, promovând 
creșterea lor personală și sporind capacitatea lor de inițiativă și 
Programul YouthStart este un alt exemplu de programe care urmăresc formarea celor mai 
tineri. Promovat de Uniunea Europeană, dorește "să formeze cetățeni responsabili capabili să 
vadă nevoile societății și să pună o soluție". 
 
În Grecia, unul dintre programele non-formale este Virtual Business, care educă elevii în 
domeniul inovației și antreprenoriatului, îi face să gândească creativ, să-și testeze punctele 
forte și să-și înțeleagă talentele. Acest program este folosit de la profesori pentru studenții 
care au vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani. Durata acestui program este estimată la 1 oră / 
săptămână și timp de 12-26 săptămâni. Alte exemple de educație non-formală sunt: certificatul 
de competențe de afaceri, programul Shadow Job, băncile în acțiune etc. 
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Multe instituții de învățământ, instituții de sprijinire a afacerilor și chiar organizații 
neguvernamentale din Croația oferă numeroase educații nonformale despre antreprenoriat, 
cum ar fi: educația în afaceri - educație managerială și dezvoltarea abilităților soft, gestionarea 
reclamațiilor, gândirea analitică, ascultarea activă, excelența în comunicarea cu clienții. Unele 
programe cum ar fi Lean Start-up Drill, Start-up nation și alte evenimente diferite combină 
educația și / sau posibilitatea de a finanța unele dintre proiectele antreprenoriale. 
 
De asemenea, de la începutul anului 2017, Guvernul României a lansat un program de inițiere 
a programelor de solicitare a înființării de întreprinderi în comunități, regiuni. Acestea sunt fie 
finanțate din programele bugetare ale Comisiei Europene, fie pot fi accesate de adulți în vârstă 
de 18+, alții direcționați către activități rurale sau urbane, alții către grupuri de vârstă, cum ar 
fi adulți tineri sau adulți, iar altele active în regiuni mai mici sau mai mari al țării. 
Există numeroase programe, "Start-Up Nation" sau "Start-Up Plus" fiind unele care acoperă 
cea mai mare parte a țării. Ele constau în principal în 1 sau 2 săptămâni de formare intensivă 
în domeniul antreprenoriatului. Multe ONG-uri din România organizează schimburi de tineri și 
instruiri cu tematică antreprenorială în cadrul programului Erasmus +. 
 
În Ungaria, de exemplu, Clubul Spin Off este organizat la Budapesta, unde se întâlnesc cu 
regularitate studenți de la diferite universități din Budapesta. 
Lunea este, de obicei, un punct de întâlnire pentru antreprenorii renumiți și de succes, care 
pot conta pe idei și curaj pentru tinerii să-și facă propria afacere. În zilele de joi, participanții 
învață cum să pregătească un plan de afaceri și să facă o prezentare. La sfârșitul semestrului 
investitorii ajută studenții să-și realizeze planurile. Toate evenimentele clubului sunt publice și 
gratuite. 
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3. Principalele provocări și nevoi educaționale 
 
Educația antreprenorială joacă un rol semnificativ în crearea capacității organizațiilor și a 
persoanelor de a se ocupa de complexitatea și incertitudinea mediului în care operează. Ea 
dezvoltă proactivitatea, inovația și responsabilitatea individuală și disponibilitatea de a-și 
asuma riscuri în luarea deciziilor și rezolvarea problemelor. Problema fundamentală în 
dezvoltarea și implementarea unor abordări pedagogice este aceea că acestea nu sunt 
recunoscute academic și este foarte important să se dezvolte un curriculum conceptual detaliat 
pentru pedagogia educației antreprenoriale pentru a afirma cum programele dezvoltă anumite 
comportamente și caracteristici pot apăra și măsura în mod adecvat. Principala problemă în 
predarea spiritului antreprenorial este că sunt numeroși profesori fără experiență în acest 
domeniu. Problema în școlile elementare și secundare este că nu există un subiect adecvat al 
antreprenoriatului și, prin urmare, nu există un profesor adecvat în acest domeniu. Profesorii 
de învățământ reprezintă un element critic în dezvoltarea de programe antreprenoriale de 
succes; profesorii au nevoie de o educație continuă în carieră pentru a putea urmări și aplica 
noi metode de predare. Lipsa timpului și a resurselor, teama profesorilor de comercializare, 
împiedicarea structurilor educaționale, dificultățile de evaluare și lipsa clarității definitorii sunt 
câțiva dintre practicienii provocării întâlnite atunci când încearcă să infuzeze antreprenoriatul 
în educație. Există o bună cooperare sau sinergie între sectorul educațional și întreprinderi, 
unde studenții pot învăța și practica în mediul real al afacerii lor viitoare. 
Agenții cheie care trebuie implicați pentru o educație antreprenorială mai adecvată, având 
în vedere nevoile educaționale explicate anterior, sunt: 
Implicarea și sprijinirea administrațiilor publice 
Implicarea cercetătorilor din universități 
Implicarea altor experți (de exemplu, din cadrul rețelei europene de educație pentru spirit 
antreprenorial ee-hub.eu) 
Participarea și implicarea părinților în educația copiilor 
Implicarea și colaborarea profesorilor-părinți-studenți-companii 
Întreprinzători și ONG-uri (prin participarea la școli sau pentru a fi vizitate de studenți, pentru 
a oferi metode alternative de predare și pentru a inspira, mentora studenții). 
Conform feedback-ului participanților la Academia StartUp, principala provocare este să 
scurteze toate modulele și să le facă mai atractive pentru studenți. Unele provocări au fost și 
modul de a face această educație mai practică. Participanții la Hackaton și-au exprimat, de 
asemenea, satisfacția, deoarece au fost în mare parte începători și au nevoie de prezentări și 
module mai lungi și mai largi. 
Luând în considerare aceste aspecte, este cu adevărat dificilă crearea unui modul de instruire 
on-line care să satisfacă toate grupurile vizate.    
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4.  Transfer of Startup academy content – scenarios  
 
După feedbackul privind cursurile de formare și evaluarea și îmbunătățirea tuturor modulelor 
propunem câteva posibile scenarii pentru transferul acestuia în educația formală din 
diferite țări. Deoarece există multe cursuri de formare on-line ca acesta. Din acest motiv, o 
atenție specială trebuie acordată zonelor rurale. Acest curs de formare on-line este adoptat 
pentru persoanele care locuiesc în zonele rurale cu conexiune slabă sau lentă la internet, ceea 
ce îi conferă un anumit avantaj ca accesarea mai ușoară a internetului la acest curs din aceste 
zone.  
Scenariul 1: Utilizarea mediilor sociale 
O posibilă modalitate de a introduce modulele online StartUp Academy este prin promovarea 
acestora prin intermediul rețelelor sociale partenere. De exemplu, IED are o colaborare cu 
Direcția Regională a Învățământului Primar și Secundar, unde îi poate informa cu privire la 
proiect și rezultatele sale. În cadrul evenimentelor locale pe care toți partenerii le organizează, 
mulți profesori / formatori relevanți le urmăresc, unde îi pot informa despre conținutul lor și 
despre beneficiile pe care elevii le vor câștiga prin intermediul acestei platforme. Modulele 
online ale Academiei StartUp oferă șansa elevilor de a fi educați în aspecte antreprenoriale 
printr-un mod interactiv, deoarece oferă atât materiale de învățare, cât și misiuni de testare. 
Scenariul 2: Implicarea profesorilor / școlilor individuale 
Școlile primare sau secundare nu își pot schimba curriculumul în funcție de nevoile lor. Dar așa 
cum sa arătat în capitolele anterioare în timpul anului școlar regulat, este posibil să se includă 
unele dintre subiectele din modulele online ale Academiei StartUp în curriculum-ul unor 
discipline. Partenerii pot încerca să convingă școala profesională locală să o adauge în mod 
oficial posibilităților extra-curriculare. În acest fel, acest curs ar putea ajuta profesorii din școlile 
primare și secundare să depășească lipsa materialelor de instruire, lipsa atractivității 
conținutului, lipsa de predare practică. Din acest motiv, partenerii ar trebui să promoveze 
cursul de formare academică StartUp la nivel local și, în special, în timpul evenimentelor 
comune cu școlile, dacă acestea există. De exemplu, zilele deschise reprezintă o mare 
oportunitate de a atrage unii indivizi / profesori și de a promova acest curs online și de a le 
explica beneficiile pentru elevi și studenți. 
Scenariul 3: Implicarea antreprenorilor 
Există o varietate de programe de finanțare ale UE care includ educația pentru antreprenoriat. 
Pentru a face mai ușor antreprenorii care doresc să fie implicați în astfel de educații ca mentori, 
cursul online de formare Academia StartUp poate fi punctul de plecare. Promovarea acestui 
curs de formare online în cadrul unei activități de lucru regulat cu antreprenorii și cu alte 
instituții de sprijinire a afacerilor din toate țările partenere poate avea ca rezultat o utilizare 
mai largă a acestui curs. O posibilă modalitate este să utilizați acest curs în spațiile de lucru 
pentru cei care au intrat și doriți să aflați mai multe despre începerea afacerii. Conectarea cu 
spațiile de lucru poate fi un pas foarte bun în utilizarea instrumentului nostru. 
Scenariul 4: Extra-curricular la facultăți 
Un scenariu posibil ar fi să-i facă o posibilitate de câștig suplimentar de credit, atât pentru 
studenții care deja au învățat acest lucru, cât și pentru cei care nu. Astfel, studenții care învață 
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deja acest lucru pot obține o perspectivă diferită asupra altor modalități de a învăța despre 
subiect, iar cei care nu pot avea informații noi și utile care le-ar putea îndruma către 
antreprenoriat în viitor. Ambele categorii s-ar putea conecta la alți studenți din alte țări și acest 
lucru i-ar ajuta în toate celelalte moduri în care proiectul a fost planificat pentru a ajuta 
studenții, inclusiv polenizarea încrucișată a ideilor, crearea de rețele, dezvoltarea interculturală, 
achiziția de limbi etc. este nevoie de cooperare cu universitățile, iar utilizarea viitoare a 
programului Erasmus + poate fi o valoare adăugată. 
Scenariul 5: Diseminarea instruirii on-line la evenimentele de lansare 
Difuzarea cursului on-line al Academiei StartUp include, de asemenea, toate celelalte activități 
desfășurate de partenerii din comunitățile locale. Acest curs trebuie promovat pe toate paginile 
web ale partenerilor, în timpul prezentărilor partenerilor pe diferite evenimente (acolo unde 
este cazul) și în lucrul cu indivizii din zonele noastre rurale. O modalitate mai realistă de utilizare 
a acestui curs este promovarea acestuia ca un curs gratuit în care tinerii adulți pot practica și 
obține informații noi despre antreprenoriat, astfel încât aceștia să poată participa mai târziu la 
acordarea de programe pentru start-up-uri care sunt disponibile în toate țările în care folosesc 
cunoștințele transmise în cursul acestui program pentru a scrie un plan de afaceri mai bun și 
au mai multe șanse pentru obținerea fondurilor de primăvară. 
 

5. Concluzie 
 
Implicarea și sprijinirea administrațiilor publice este o condiție pentru adoptarea cursului de 
formare on-line StartUp Academy în educația formală. În acest caz, noile curricule trebuie să 
treacă prin procesul centralizat al ministerului, iar partenerii nu au capacitatea de a realiza 
acest lucru. Din acest motiv, sugerăm cinci scenarii care ar putea conduce, pe termen mai 
lung, la ideea că este necesară educația antreprenorială în educația formală și că anumite 
precondiții precum acest curs de formare sunt deja dezvoltate. Aceste cinci scenarii sunt: 
utilizarea mijloacelor de comunicare socială, care implică profesori / școli individuale, care 
implică antreprenori, extra-curriculare la facultăți și diseminarea formării on-line la 
evenimentele de lansare. 
De asemenea, este foarte important să dezvoltăm în continuare acest tip de educație 
antreprenorială, în conformitate cu noile tehnologii, de ex. dezvoltarea de jocuri și aplicații 
care ar putea fi mai interesante pentru predarea antreprenoriatului, în special în școlile primare 
și secundare din Europa. 
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