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Reamintim încă de la început, faptul ca Startagame
asigură, ca un prim rezultat, realizarea unui test de
autodiagnoză a abilităților soft și, ca rezultat secund,
crearea unui joc interactiv care facilitează îmbunătățirea
competențelor soft. O dată ce testul este finalizat,
partenerii vor lucra la design-ul jocului.
În perioada iulie-septembrie, Danmar Computers si AFIE
au lucrat la scenariul jocului. Primul scenariu pregatit de
AFIE a fost trimis către Danmar Computers care lucrează
momentan la implementarea acestuia.

Momentan, angajații IT ai partenerului Danmar Computers lucrează la pregatirea “scheletului”
jocului pentru scenariul partenerilor de la AFIE. Ceilalți parteneri utilizează exemplul celor de
la AFIE pentru a-și creea propriile materiale suport pentru dezvoltarea jocului. În urmatoarele
luni, toate scenariile vor fi finalizate de către parteneriatul proiectului și transmise către
Danmar Computers în vederea implementării. În curand vom putea vedea primele rezultate a
programatorilor jocului on-line, având ca scop dezvoltarea competențelor soft ale tinerilor.

Evenimente de diseminare
În luna octombrie a avut loc primul eveniment ce a avut ca scop diseminarea rezultatelor
Proiectului Statagame.
În Spania
Partenerii spanioli MEUS și Valencia InnoHub au prezentat proiectul Stratagame la Centrul de

Pregatire din Valencia pe 29 octombrie . La acest eveniment au luat parte 41 de participanti,
din care un participant a fost din Franta. Marea majoritate a participanților au fost profesori si
specialisti VET din Spania cât și elevi de la Liceul Tehnologic Folgado. Cu ocazia acestei
prezentări elevii au avut oportunitatea de a afla despre acest proiect dar și posibilitatea de a
testa jocul on line, ceea ce le-a arătat ce abilitati soft își pot îmbunătăți. În plus, li s-a prezentat
și varianta demo a jocului care va fi disponibilă curand tuturor. A fost o experiență interesantă
atât pentru elevi cât și pentru parteneri, aceștia din urmă având astfel posibilitatea de a afla
punctul de vederea al elevilor privitor la acest proiect.
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In Turcia

Pe 30 octombrie, la Universitatea Banskent din Ankara, 42 de participanți, în special
profesori și instructori VET, dar și reprezentanți ai altor institutii (asociatii de afaceri
,etc) au participat la evenimentul organizat de MKV. Evenimentul a fost util iar
participanții au fost entuziasmați de joc, astfel încât au susținut că sunt gata să îl
folosească.
Deja s-a organizat un curs în cadrul Universitatii Baskent – Departamentul

de

Administrare a Afecerilor intitulat “ Abilitățile soft în afaceri”. Aceștia vor utiliza jocul
după finalizarea proiectului ca meterial educațional în cadrul universității.
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În România

Partenerul CDA a organizat în Arad, pe 30 octombrie 2019, propriul eveniment de promovare. Au fost
prezenți 41 de participanti care s-au aratat foarte interesați de subiect: profesori și elevi de la Liceul
Tehnologic “Iuliu Moldovan” Arad, Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizare “Caius Iacob”Arad,
Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu” Arad, Liceul Tehnologic "Atanasie Marienescu"Lipova , Liceul
.
Tehnologic de Constructii si Protectia
Mediului Arad si Liceul Tehnologic “Emanuil Ungureanu”
Timișoara, precum și inspectori specialiști în învățământul tehnologic din partea Inspectoratului
Școlar Județean Arad, Consorțiul Regional pentru Educație

din partea de vest a României,

Coordonatorul Regional al Centrului National pentru Educație Vocațională și Tehnica, Comitetul de
Dezvoltare a Parteneriatului Local Arad, consultanți în psihologie școlară, reprezentanți ai mediului de
afaceri - Consiliul Național al IMM-urilor din Romania, și TV Arad din partea mass-mediei.
Evenimentul a fost organizat în două etape: prima parte a fost dedicată prezentării proiectului, a
testului on line, a jocului și a aplicațiilor sale, iar partea a doua, s-a derulat sub forma unei Conferințe
Deschise în cadrul careia participanții luat parte la discuții referitoare la învatamantul tehnologic.

Interviul cu Giulia Santoro

MEDORO a discutat despre Proiectul Statagame și abilitățile soft cuGiulia Santoro, un expert în
domeniul educației și orientării, precum și uncolaborator al Departamentului de Știința a Educației din
cadrul Universitățiidin Catania.
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Doamna Santoro, ne puteți explica ce sunt abilitățile soft și importanța lor în special
pentru persoane tinere în căutarea unui loc de munca?

Un acces bun pe piața muncii presupune o educație buna și experiența. De fapt, mulți au
abilitați bune pentru a performa în activitatea profesională ,abilitați dobândite prin studiu
și diplome, dar nu toți au competențele necesare pentru a-și dezvolta activitatea
profesională. Când vorbim despre abilitățile soft ne referim la caracteristicile personale în
general, abilitățile ce intervin când trebuie sa facem ceva la locul de muncă.
Dar de ce sunt atât de importante?

Abilitățile soft sunt fundamentale pentru a te distinge de alți candidați la un interviu și în
general în vederea dezvoltării relațiilor de la locul de muncă. Pe scurt, abilitățile soft sunt
acele abilitați care te diferențiază de toți ceilalți.
Totuși, nefiind specifice unei anumite profesii, ele sunt aplicabile diferitelor sarcini și în
diferite contexte și din acest motiv sunt importante atât pentru a avea succes la locul de
muncă dar și pentru viața personala.
Ne puteți da câteva exemple?
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multe
de

exemple.

rezolvare
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comunicarea, abilitatea de negociere, flexibilitatea și adaptabilitatea, munca în echipa,
managementul

stresului,

capacitatea

de

analiză

și

atenția

la

detalii,

abilitatea

organizatorică, focusarea pe obiective și rezultate, abilitați de conducere, abilitatea de a
lucra individual, încrederea în sine, abilitatea de a învață “ din mers” , spiritul de inițiativa,
etc
Așa după cum puteți vedea, abilitățile soft nu sunt legate de o disciplină anume, nu
înseamnă numai cunoștințe și abilitați, dar și atitudini și valori. Predispoziția fiecăruia către
un grup specific de abilitați soft poate

fi îmbunătățita în diferite contexte nu numai din

punct de vedere profesional.
Plecând de la aceste aspecte, putem spune ca Proiectul Stratagame a “pus punctul pe I“ în
special prin faptul ca a trezit curiozitatea nu numai a tinerilor dar și a profesorilor,
punându-le la dispoziție o unealtă utila și eficace în dezvoltarea competențelor soft ca
factor de decizie în vederea obținerii a cât mai multor oportunități la locul de muncă.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație
[comunicare] reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu poate fi făcută responsabilă
pentru nicio utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.

