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Parteneriat Strategic pentru Dezvoltarea Competențelor Soft prin 

Gamificare 

 

În octombrie anul trecut a fost lansat un proiect transnațional important, care urmărește 
să sprijine tinerii într-o căutare mai performantă a oportunităților profesionale, 
implicând îndeaproape și direct lumea școlară. 

Proiectul este numit Parteneriatul Strategic pentru Dezvoltarea Competențelor Soft 
prin Gamificare, cu acronimul STRATAGAME și este finanțat prin programul Erasmus+, 
Parteneriate Strategice, Acțiunea-cheie 2, Sector: Educație și formare profesională, în 
cadrul Acordului nr. 2018- 1-RO01-KA202-049112 cu Agenția Națională don România. 
Perioada de implementare este de 24 de luni, între 1.10.2018 și 30.09.2020, iar bugetul 
este de 187.216 EUR.  

 

Principalele obiective ale proiectului: 
- sprijinirea tinerilor în dobândirea și dezvoltarea de competențe cheie cu scopul de 
ocupare a forței de muncă; 
- dezvoltarea unei educații eficiente, deschise și inovatoare, prin utilizarea TIC; 
- contribuția la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din domeniul VET, prin 
includerea de metodologii comune pentru introducerea competentelor soft în programele 
de învățământ. 
 
 

Rezultate asteptate: 

La sfârșitul proiectului de doi ani, se planifică realizarea: 
- un test diagnostic online pentru a evalua competențele soft ale tinerilor, cum ar fi: 
comunicarea, adaptabilitatea/flexibilitatea, gândirea creativă, rezolvarea problemelor, 
lucrul în echipă; 
- un joc / aplicație online pentru a permite elevilor VET să dezvolte competențele soft 
menționate mai sus; 
- Ghiduri electronice, destinate profesorilor VET ce vor cuprinde metode didactice care au 
drept scop integrarea unui joc on-line cu privire la competențele soft în cadrul unor 
activități de clasă mai largi. 
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Consorţiu 

Proiectul va fi realizat printr-un parteneriat european compus din ASOCIAȚIA CENTRUL 
DE DEZVOLTARE ARAD (lider) și alte 6 entități din Italia (Med.ORO scarl), Spania 
(MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA și ASOCIACIÓN VALENCIA INNO HUB), Polonia 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ INNOWACJI I EDUKACJI și DANMAR COMPUTERS SP Z OO) 
și Turcia (MKV INTERNATIONAL CONSULTING TRAINING AND TRADE COMPANY 
LIMITED) . 
 
 
 
 

 
ASOCIAȚIA CENTRUL  

DE DEZVOLTARE ARAD 

Arad, Romania 

www.aradcda.ro/en/ 

 

 

 
Med.O.R.O. scarl, Italy 

www.medoroscarl.eu 
 

Markeut Skills Sociedad 
Limitada, Spain 
http://meuskills.eu/ 
 
 

 

Asociación Valencia  

INNO HUB, Spain 

http://valenciainnohub.

com/en  

 

 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Innowacji I 
Edukacji, Poland 

 
DANMAR COMPUTERS  

SP Z O.O., Poland 

www.danmar-

computers.com.pl 

 
 

MKV International 
Consulting Training and 
Trade Company Limited, 
Turkey 
www.mkv-
consulting.com 
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