EVENIMENT DE
MULTIPLICARE ÎN ROMÂNIA
ASOCIAȚIA CENTRUL DE
DEZVOLTARE ARAD

Partenerul CDA a organizat la Arad, la 31 octombrie 2019, propriul eveniment de promovare.
Au participat la eveniment: profesori și elevi de la Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad, Liceul
Tehnologic și Electronic „Caius Iacob” Arad, Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad, Liceul Tehnologic
„Atanasie Marienescu” Lipova , Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului Arad și Liceul
Tehnologic „Emanuil Ungureanu” Timișoara, precum și inspectori de specialitate în educația
tehnologică din Inspectoratul Școlar Județean Arad -, Consorțiul Regional pentru Educație Vest,
coordonatorul regional al Centrul Național pentru Educație Ocupațională și Tehnică, Comitetul Local
de Dezvoltare a Parteneriatului Arad, consultanți în psihologia școlară, Consiliul Național al IMMurilor din România și Arad TV din media.
Obiectivul evenimentului de multiplicare a fost acela de a promova rezultatele obținute în
proiect până în octombrie 2019 și de a oferi vizibilitate proiectului, arătând aplicația sa concretă și
practică ca activitate de învățare.
Evenimentul a fost organizat în două etape: prima parte a fost dedicată prezentării proiectului,
testului online, jocului și aplicațiilor sale, iar cea de-a doua a avut loc sub forma unei conferințe
deschise la care participanții s-au angrenat în discuții privind educația tehnologică.
Evenimentul și-a propus să atingă cel mai mare număr de părți interesate VET la nivel local
și regional.
Principalele obiective ale proiectului sunt:
- să sprijine tinerii în dobândirea și dezvoltarea competențelor cheie în scopul angajării;
-dezvoltarea unei educații eficiente, deschise și, în același timp, inovatoare prin utilizarea TIC;
-contribuția la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învățământ profesional, prin
includerea metodologiilor comune pentru introducerea competențelor în programele de învățământ.
În proiectul STRATAGAME sunt implicate 7 entități aparținând a 5 țări europene (România,
Polonia, Spania, Turcia și Italia) și are o durată de 24 de luni și se va încheia la 30 septembrie 2020.
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