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Arranque do projeto e a 1ª reunião
transnacional
Entre-Forward: Melhorar as competências de empreendedorismo é um projeto
Erasmus+ liderado pela Cooperative d'Initiative Jeunes Corsica , juntamente com
outros parceiros europeus, focados na promoção de abordagens inovadoras para
fortalecer a cooperação entre a indústria e a educação em prol do
empreendedorismo e propor métodos inovadores baseados na prática em que os
jovens estejam envolvidos no trabalho do projeto e / ou atividades motivacionais .

REUNIÃO DE INÍCIO EM BASTIA
A reunião inicial do projeto Entre-Forward ocorreu em Bastia, decorreu entre os dias 29 e 30 de
novembro de 2019. O objetivo desta reunião era os parceiros conhecerem-se, avaliar o trabalho a
ser realizado nos primeiros 3 meses do projeto e concordar no “roteiro” do projeto. Os parceiros
também discutiram em detalhes a coordenação técnica e financeira, plano de garantia da
qualidade, plano de divulgação e resultados intelectuais.
Foram apresentados os resultados preliminares da pesquisa realizada sob a primeira produção
intelectual (Manual de Formação e Habilidades Empreendedoras). Será um relatório de avaliação
das melhores práticas e cursos de formação em empreendedorismo existentes na Europa. Esta
pesquisa será a base para o desenvolvimento de um Programa de Formação em
Empreendedorismo e Plataforma Interativa de Orientação Empreendedora, disponível em
diferentes idiomas.

NOSSOS OBJETIVOS
promover o empreendedorismo, a tomada de iniciativas e a criatividade, especialmente entre os
jovens;
promover a importância da inovação, criatividade e a capacidade de planear e gerir processos.

PRÓXIMOS PASSOS
Finalização do IO1 - Manual de Formação e Habilidades Empreendedoras
Promoção ativa do projeto
Próxima reunião do projeto planeada para 23 a 24 de junho de 2020 em Godomar (Portugal)

PARCEIROS
Coopérative d’Initiative Jeunes, France
ISON Psychometrica, Greece
Centrum Wspierania Edukacji i
Przedsiębiorczości (CWEP), Poland
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