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Estat

Incrementar l'oferta formativa en aspectes relacionats amb l'ètica, vocació professional, esperit emprenedor. Des dels primers nivells 

d'educació, amb especial reforç en l'etapa d'educació superior.

Afavorir el desenvolupament de spin-up, per part de l'administració, a través de beneficis fiscals per a empresaris i treballadors, així 

com el disseny i implementació de plans formatius per dur a terme dins de les empreses.

Suggeriments per 

iniciar el canvi

Incrementar la oferta formativa en aspectes relacionats amb l'ètica, vocació professional, esperit emprenedor.

Planificació a mes llarg termini en els plans educatius, de forma que els canvis politics no els afectin radicalment. 

Educació en espirit emprenedor, i creaciò de un projecte empresarial amb nins de 3er. Cicle Educació Infantil i 3r. Cicle d'Educació 

Primària - APTA - Palma de Mallorca - Espanya.

Projecte de autoconeixement i desenvolupament de les habilitats personals i vocació - Akademia Mallorca- nins entre 14 y 17 anys - 

Palma de Mallorca - Espanya

Crear incentius per incrementar la importància de la RSE en la investigació i en la formació d'universitats alemanyes. Elaboració de 

materials i formació de professors en RSE. Promoció dels dels Principis de les Nacions Unides per a una Educació Responsable en 

Gestió i de premis per a estudiants. (Alemanya)

Introduir la pràctica empresarial així com l'experiència, a les aules acadèmiques, de manera que les empreses tinguin veu dins de la 

formació de les futures generacions.

Campus per a nens de 8 a 14 anys en el qual, a la programació habitual d'una activitat d'aquest tipus, se sumaran per primera vegada prop d'una 

desena d'emprenedors de reconegut prestigi per compartir i participar al programa educatiu ‘Educar per Emprendre amb Iniciador Kids’.

Fundación Iniciador - España - 

http://iniciadorkids.com/

Idees/ bones 

pràctiques 

aplicables/exemples

Els nens a l'escola aprenen a fer un pressupost, a saber el que és el 'salari mínim' i a familiaritzar-se amb el concepte d'estalvi. Després 

se'ls ensenyarà el concepte d'interès, el crèdit, el deute, la crisi financera i la banca ètica.

Creació d'una xarxa de coneixement amb organitzacions, investigadors i consultors sobre la RSE enfocada en el negoci (Dinamarca).

Activitats que inclouen una web d'informació i materials orientats a estudiants i joves sobre gestió responsable de les finances 

(Holanda).

Estat

Apta

Akademia Mallorca

Programa sobre desenvolupament sustentable en escoles públiques que proposa apropar als nens d'una manera pràctica, vivencial i 

entretinguda, el problema del deteriorament del medi ambient i les solucions de mitigació que s'estan assajant a nivell mundial. Les 

fases de treball són: nivellació de coneixements, càlcul de la Petjada Ambiental de l'escola (diagnòstic), disseny de plans per reduir la 

Petjada, implementació d'aquest pla i avaluació de resultats. (Uruguai)

Formaciò i educaciò

Incrementar els esforços en formació, lluita contra el fracàs escolar i millora de la qualificació professional. . Fomentar l’esperit emprenedor des de les aules de primària. Fomentar la formació 

permanent del treballador, vetllar per la seva qualitat.

Els canvis als quals ens enfrontem són profunds, i impliquen fer l'esforç d'establir noves bases, les quals tenen un pilar substancial en l'educació bàsica, per facilitar el 

desenvolupament de diferents capacitats en la vida adulta que permetin assumir els nous reptes laborals i socials dels propers anys.

Aspectes a modificar
Escoles, universitats, adm.pública, 

academies, etc.
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