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Testul de abilități soft: primul nostru
produs intelectual
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Unul dintre scopurile proiectului este de a pune la
dispoziția profesorilor VET un instrument TIC gratuit,
inovator și eficient, care să sprijine tinerii în dobândirea
și dezvoltarea competențelor cheie de competențe soft.
Două instrumente didactice digitale, vor fi proiectate:
un test de diagnostic care evaluează competențele soft
skills și un joc soft skills cu scopul de a deveni o
metodologie

comună

pentru

introducerea

acestor

competențelor în programele de învățământ.
Primul produs intelectual, testul soft skills a fost creat.
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Primul pas a fost crearea elementelor de testare, compuse din 5 competențe
principale; aproximativ 5 subcompetențe pe competență; 7 întrebări psihometrice pe
subcompetență și 5 răspunsuri diferite la fiecare întrebare.
După aceea, fiecare partener a examinat diferitele întrebări proiectate pentru
competențele diferite. S-au desfășurat numeroase discuții și întâlniri on-line până în
momentul în care fiecare partener a căzut de acord asupra formei și structurii. Pe baza
unui exemplu dat de MEUS din Spania, coordonatorul realizărilor acestui produs
intelectual, fiecare partener a furnizat o scurtă analiză / feedback la sfârșitul fiecărei
competențe, folosind un sondaj de opinie despre instrument. Partenerul nostru,
Danmar Computer din Polonia, a creat instrumentul de diagnostic on-line, care poate
fi găsit pe site-ul proiectului nostru, la adresa https://stratagame.erasmus.site/testhomepage/.

În acest monet am finalizat testarea instrumentului de diagnostic. Obiectivul nostru a
fost să atingem mai mult de 210 răspunsuri, 20 de tineri și 10 formatori pentru fiecare
partener. Drept urmare, s-a ajuns la concluzia că o mare majoritate a respondenților
sunt mulțumiți de acest test, consideră că răspunde nevoilor lor de instruire și este
ușor de utilizat. Am început să traducem testul în limbile naționale ale partenerilor de
proiect și până la sfârșitul verii, testul va fi disponibil în limbile spaniolă, italiană,
poloneză, turcă, română și engleză.
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Mai în Sicilia
În mai 2019 a avut loc a doua reuniune transnațională de management în Sicilia,
organizată de parteneriul nostru din Italia MEDORO, în frumosul oraș Catania. Ne-am
concentrat pe evaluarea feedbackului primului nostru produs intelectual, testul de
diagnosticare online care evaluează competențele soft ale tinerilor, activitate coordonată
de MEUS - Spania.
Feedback-ul a fost primit în principal de la profesorii și studenții VET, care au testat prima
versiune a testului în engleză. Testul a fost făcut în fiecare țară parteneră, ajungându-se la
peste 210 testeri. Feedback-ul lor va fi utilizat pentru îmbunătățirea testului, iar apoi
versiunea spaniolă, română, italiană, poloneză și turcă va fi încărcată pe site-ul proiectului
nostru, până la sfârșitul lunii iulie 2019.
De asemenea, toți partenerii au fost de acord că trebuie să fie mai creativi, astfel încât
aceștia au acordat permisiunea tuturor membrilor echipei de a posta știri pe contul
Facebook al proiectului. În curând, partenerul DANMAR va oferi un link între contul
Facebok și pagina web a proeictului.
Deci, urmăriți și contul nostru de Facebook: https://www.facebook.com/stratagame/
Să înceapă jocul !
Dorim ca până în octombrie 2019, pe parcursul evenimentelor de diseminare să oferim
ispuși să oferim o formă finală a testului de diagnostic online care evaluează
competențele soft ale tinerilor, încărcată pe site-ul proiectului, gata de a fi utilizată în
toate limbile partenerilor.
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Un alt rezultat important al proiectului, prezentat în cadrul celei de-a doua întâlniri de
management a fost raportul intern tehnic și financiar după 6 luni de implementare a proiectului
realizat de CDA - România, un raport calitativ realizat de MKV -Turkey, un nou plan de diseminare
. - Italia , și unul dintre cei mai importanți pași care proiectează
și comunicare realizat de MEDORO
cel de-al doilea produs intelectual, un joc online interactiv care dezvoltă competențele soft cheie
ale tinerilor, această activitate va fi coordonată de AFIE - Polonia.
În a doua zi a întâlnirii, am avut un invitat special, prin intermediul partenerului MEDORO, Istituto
„S. Cannizzaro ”, care a făcut o prezentare despre implicarea în proiectul STRATAGAME și
rezultatele acestora după testarea primului produs intelectual, testului de diagnostic soft skills
Următoarea ședință de management va avea loc în Polonia, 18-19 noiembrie 2019, de organizarea
acestei întâlniri va fi responsabil partenerul nostru polonez DANMAR.

Activități de comunicare
Activitatea de comunicare a proiectului este intensă și constantă și se desfășoară în ansamblu
conform prognozelor.
Toți partenerii au întocmit o listă de părți interesate naționale și locale din țările partenere:
parteneriatul are la acest moment o bază de date cu subiecți direct sau indirect interesați de
rezultatele proiectului Stratagame format din aproximativ 230 de entități, inclusiv institutii
profesionale, universități / centre de cercetare, asociații profesionale și tehice, organizații de
sprijin pentru afaceri, instituții de formare.
Le-a fost prezentat primul Buletin informativ al proiectului, pregătit de partenerul italian Medoro
cu contribuția tuturor celorlalți parteneri.
În plus, Medoro a ținut o întâlnire cu șefii Institutului Tehnic „S.Cannizzaro”,
partenerul său asociat. În urma acestei întâlniri, a fost stipulat un acord de
colaborare cu Institutul Cannizzaro privind principalele activități de testare ale celor
trei

produse

intelectuale

ale

proiectului

și

realizarea

unuia

sau

mai

multor

evenimente de promovare și diseminare. Acțiuni similare sunt semnate de ceilalți
parteneri cu partenerii asociați respectivi.
Au fost dezvoltate și publicate 12 articole aprofundate despre competențele soft ca parte a unui
plan editorial care include 38 de articole până în iulie 2020.
Până la sfârșitul lunii iunie, au fost desfășurate în jur de 60 de acțiuni de
comunicare, inclusiv articole și comunicate de presă pe site-uri web ale partenerilor
și pe facebook, diverse evenimente și întâlniri.
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Primii pași ai jocului interactiv
Consorțiul a început să lucreze la jocul online interactiv dezvoltând competențe
cheie ale tinerilor (IO2). Partenerii au stabilit deja primul format al jocului.
Momentan lucrăm la scenarii, creând fundalul jocului și modelelor de personaje.
Jocul va fi conceput pentru a vă ajuta să învățați noi competențe soft. Credem că
combinația de învățare și joc va ajuta elevii să dezvolte aceste competențe într-o
atmosferă plăcută de competiție prietenoasă. În curând vom împărtăși cu dvs.
informații despre viziunea noastră și vă vom spune mai multe despre obiectivele
jocului. Oricum, pentru a nu rata nicio noutate despre joc și proiect, urmați contul
nostru Facebook: https://www.facebook.com/stratagame/ și site-ul nostru web:
https://stratagame.erasmus.site/
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