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TELE – Com funciona?
La iniciativa TELE, TEACHING ENTREPRENEURSHIP – LEARNING
ENTREPRENEURSHIP (‘Ensenyant a emprendre, aprenent a
emprendre’), és un projecte finançat en el marc del programa
educatiu europeu ERASMUS+ i inclou organitzacions associades
procedents d'Alemanya, Islàndia, Letònia, Espanya i Romania. El
projecte es va iniciar al setembre de 2014 i finalitzarà al juny de 2016
una conferència final a Espanya



Fase d’anàlisi
En la primera meitat de 2015 es va realitzar un gran volum de treball
en recerca pels cinc socis del projecte TELE. Els membres del consorci
van centrar l’esforç en la producció d'una anàlisi sobre l'esperit
empresarial, dades sobre la taxa de desocupació en els seus països,
nous enfocaments i bones pràctiques en l'ensenyament de l'esperit
empresarial, a més van recopilar informació sobre les estratègies
polítiques actuals per a fomentar l'esperit empresarial.
Les recerques nacionals estaran disponibles en el lloc web del
projecte: www.tele-project.eu.
El major desafiament dels socis és identificar els millors mètodes per a
l'ensenyament i el foment de l'esperit empresarial per als grups a què
va dirigit el projecte, víctimes de desavantatges socials; una
metodologia que després ha d'aplicar-se i adaptar-se a cinc països
amb nivells econòmics i culturals molt diferents. L'objectiu final del
projecte és identificar i desenvolupar nous enfocaments i mètodes
que faciliten un millor accés al mercat laboral de joves aturats o
estudiants que estan considerant abandonar els estudis.
TELE ja ha dut a terme amb èxit la primera tasca important de les
activitats previstes, a saber, l'anàlisi i la recopilació dels materials
existents i exemples de bones pràctiques en els països participants i a
Europa. La següent activitat és la creació i desenvolupament de tres
models diferents de tallers de l’empreniment amb el material del curs
corresponent, que serà provat i avaluat pels formadors i professors
dels països socis a l'octubre de 2015, a Islàndia.
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Segon meeting a Onesti, Romania
El segon meeting del projecte TELE va tindre lloc a les oficines de l’associació AMICII COLEGIUL
‘PETRU PONI’ a Onesti, Romania, el 8 y 9 de Juny de 2015.
Tots els socis van presentar les seues recerques i/o anàlisis sobre la desocupació i el foment de
l'esperit empresarial, així com les millors pràctiques per a l'ensenyament de l’empreniment en
els seus països. Hem treballat en la finalització de tres mòduls d'ensenyament i tractem els
detalls sobre el posterior taller de formació a Islàndia. A més, vam conèixer els mètodes
educatius practicats a Romania per a aquest tipus d'instrucció. Deixem establits els pròxims
passos a seguir en el projecte, i assignem les noves tasques que han de realitzar-se.

Segon meeting dels socis a Onesti, Romania, Juny de 2015

