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Jocul este aproape gata!
Partenerii au colaborat la elaborarea jocului online
interactiv pentru dezvoltarea abilităților soft-cheie ale
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Computers au avut sarcina de realizare a acestui produs.
Prin contribuția celorlalți parteneri, creând propriile
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Computers lucrează la versiunea finală a jocului în
limba

engleză,

pe

baza

îmbunătățirilor

oferite

de

partenerii consorțiului. Următorul pas planificat este
încărcarea traducerilor pregătite, astfel încât jocul să
fie disponibil în toate cele 5 limbi ale partenerilor: turcă,
italiană, română, spaniolă și poloneză. Vom împărtăși în
curând versiunea finală a jocului. Fiți atenți la proiectul
nostru pentru a nu pierde ultimele noutăți!

Evenimente de diseminare
În luna noiembrie 2019, s-au desfășurat ultimele 2 evenimente planificate pentru diseminarea
rezultatelor Stratagame.
In Italia

Pe 20 noiembrie 2019, proiectul STRATAGAME a fost prezentat în sala de conferințe a Liceului
Științific Principe Umberto din Catania. Întâlnirea, care a înregistrat participarea activă a
aproximativ 40 de elevi și mai mulți profesori, a fost introdusă de directorul școlii, prof. Raciti, și apoi
au fost urmărite intervențiile Dr. Carmelo Messina, președintele Medoro din Catania (partener
pentru Italia al proiectului) , care a ilustrat proiectul în cadrul acțiunilor prevăzute de programul
Erasmus +, și al doctorului Giulia Santoro, expert în orientare și colaborator al Universității din
Catania, care a studiat subiectul competențelor soft, prezentând, în special, testul de diagnostic al
competențelor soft, disponibil deja online pe site-ul web al proiectului. În dezbaterea care a urmat
discursurilor vorbitorilor, au apărut câteva întrebări interesante cu privire la test, inclusiv dacă cineva
nu este sincer, dacă poate fi descoperit? Dacă feedback-ul final poate face parte din CV-ul lor? Si
desigur, alte întrebări au legătură și cu programul Erasmus +. Intervenția Dr. Santoro, deosebit de
apreciată, a folosit proiecția mai multor videoclipuri și interacțiunea vie cu participanții. În
încheierea lucrării, prof. Raciti a subliniat importanța cunoașterii propriilor sale abilități soft,
propunându-le elevilor unei clase să facă testul în clasă, precum și profesoriilor prezenți care și-au
exprimat voința de a efectua personal testul.
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In Polonia

AFIE a organizat evenimentul multiplicator al proiectului STRATAGAME la data de 28
noiembrie 2019, la sediul Centrum Szkoleniowo Bankietowe „Jawor”.Sarcina lor a fost
de a promova proiectul și rezultatele sale pentru un public mai larg, nespecializat.
Evenimentul Multiplicator a adunat 42 de participanți, reprezentanții profesorilor și
studenților VET și școli, companii locale, angajați și angajatori interesanți în formarea
ulterioară a competențelor soft. Au fost, de asemenea, printre participanți licee,
instituții de învățământ superior și institute de cercetare. Printre participanți, s-au
numărat și formatori în educația adulților, orgaizații de educație profesională și
personalul acestor organizații, organizații non-profit, organizații de voluntari și ONGuri care oferă educație pentru adulți, învățământ profesional și persoane și entități
responsabile pentru sisteme și strategii cu privire la orice aspect al educației
adultului, educație profesională la nivel local, regional și național. S-au prezentat
competențele soft selectate disponibile a fi testate pe site-ul web al proiectului:
analiza

și

procesele

de

diagnostic

ale

instrumentului

de

diagnosticare

a

competențelor soft, precum și modelul de joc al viitorului produs intelectual,
rezultatele au fost comentate în mare parte de public. Dezbaterile s-au concentrat pe
posibilitățile de dezvoltare profesională în termenii competențelor soft descrise
cerute de piața muncii.
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În cadrul evenimentului, au fost prezentate și rezultatele parțiale ale jocului educațional, cu scenariile
de joc pregătite de AFIE. Participanții
au dezbătut în cadrul grupurilor de specialitate problematica
.
privind dezvoltarea educației și formării profesionale. Listele de competențe soft propuse și
implementarea acestora au fost o sursă de numeroase comentarii și observații din partea publicului.
Participanții la eveniment, în special studenții și profesorii, au fost interesați de implementarea în
continuare a jocului, care va fi considerat un instrument de susținere în dezvoltarea competențelor soft
ale tinerilor.

Flash-uri de la diseminare
In România

În cadrul evenimentului Multiplicator care a avut loc la Arad România în 31 octombrie
2019, managerul de proiect a fost intervievat pe televiziunea locală, numită Jurnal TV Arad,
despre obiectivul proiectului, grupul țintă și despre evenimentul Multiplicator. Interviul
poate fi văzut pe https://www.youtube.com/watch?v=ORDRYiMztpM&feature=share. Unii
dintre participanți, tineri elevi VET au fost intervievați de același canal media despre
implicarea lor în proiectul Stratagame. Elevii au împărtășit experiența lor în programul
Erasmus +.
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In Turcia

În cadrul seminarului de deschidere al proiectului Ersmus +, ORGAFARM, desfășurat la 28
ianuarie 2020 la Ministerul Agriculturii din Turcia, MKV Consulting a oferit participanților
informații despre conținutul proiectului Stratagame și a rezultatelor acestuia.

P R O J E C T CO-F U N D E D BY EU PROGRAMME ERASMUS +

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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In the Macedonia de Nord

Agenția Națională pentru Programele Educaționale și Mobilitatea Europeană din Republica
Macedonia de Nord a organizat Seminarul internațional tematic intitulat „Nepotrivire a
competențelor și a locurilor de muncă”. Între 3-6 martie 2020, la Skopje au sosit peste 40 de
participanți din Austria, Croația, Polonia, Marea Britanie, Republica Macedonia de Nord,
Suedia și Turcia. Atelierul tematic a fost axat pe reducerea decalajului dintre piața muncii și
lumea educației pentru a contopi nepotrivirea competențelor și a locurilor de muncă.
Beneficiarii de la KA1 Adult / VET (inclusiv deținători charter) și KA2, părți interesate din
domeniu, antreprenori și angajatori, consultanți în carieră și alți reprezentanți (cameră de
comerț, agenții pentru ocuparea forței de muncă, etc.) au avut ocazia să facă schimb de
idei, să împărtășească bune practici, rețea și dezvoltă soluții posibile. Partenerul nostru
polonez AFIE a luat parte la un grup de experți și a prezentat instrumente de bună practică
ale proiectelor Erasmus +. Printre proiecte, a fost introdus Parteneriatul strategic pentru
dezvoltarea

competențelor

soft

prin

proiectul

STRATAGAM.

Publicul

a

cunoscut

parteneriatul STRATAGAME, obiectivul proiectului și rezultatele acestuia. Au fost prezentate
rezultatele unui test de diagnosticare online care evaluează competențele soft ale tinerilor,
precum și jocul interactiv online care dezvoltă competențele cheie ale tinerilor.

ACEST PROIECT A FOST FINANȚAT CU SPRIJINUL COMISIEI EUROPENE. ACEASTĂ PUBLICAȚIE
REFLECTĂ NUMAI PUNCTUL DE VEDERE AL AUTORULUI, IAR COMISIA NU POATE FI TRASĂ LA
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