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Ghidul digital pentru profesori este acum gata

Partenerii au lucrat intens la cel de-al treilea și ultimul rezultat al

Cuprins

proiectului:

- Ghidul digital pentru profesori

ghidul

on-line

menit

să

ofere

profesorilor

instrumente specifice care să le permită să includă predarea

este acum gata

competențelor soft în activitățile lor de formare profesională.

- Testele de teren ale Jocului și

Acest ghid interactiv, creat cu coordonarea partenerului spaniol

Ghidului de către profesori

INNOHUB, asistența tehnică - IT a partenerului polonez

șistudenți
- Activitate de formare inter-

DANMAR

parteneri desfășurată cu succes

concentrează în special pe metodele de predare utilizate pentru

înformă virtuală

și

contribuția

tuturor

celorlalți

parteneri,

se

- Cele mai recente evenimente

a integra testul de diagnosticare și jocul on line în timpul

de diseminarei

diferitelor activități desfășurate în clasă.

Metodele prezentate se bazează pe interactivitate, pentru a aduce metoda de instruire
experiențială în sălile de clasă, încurajând o mai mare implicare a tinerilor studenți și
motivându-i în procesul de învățare. Prin urmare, aceste orientări reprezintă un
important suport pentru formatori în timpul activității lor de predare, nu numai în
școli, ci în toate centrele de formare profesională. Ghidul este deja disponibil pe siteul web al proiectului https://stratagame.erasmus.site, nu numai în engleză, ci și în
toate cele 5 limbi partenere: turcă, italiană, română, spaniolă și poloneză.

Activitate de instruire inter-parteneri cu succes
efectuată în formă virtuală
În perioada 21-25 septembrie a avut loc o importantă sesiune de formare, la care au
participat 13 profesori și 12 elevi din cele 5 țări participante la Stratagame: România,
Italia, Spania, Polonia și Turcia. Activitatea în cauză ar fi trebuit să se desfășoare la
Valencia

în

luna

mai,

dar

din

cauza

restricțiilor

impuse

de

COVID-19,

a

fost

reproiectată și implementată în modul online, angajând participanții foarte intens
timp de 3 ore pe zi și timp de 5 zile. În timpul activității, au fost prezentate,
comentate, discutate și „testate” cele 5 soft skills dezvoltate în proiectul Stratagame:
lucru în echipă, comunicare, gândire creativă, adaptabilitate și rezolvare de probleme.
În ciuda modului „virtual”, toți participanții au fost foarte implicați în activitățile
interactive și au apreciat foarte mult validitatea acestei experiențe care le-a permis să
se cunoască mai bine, să se compare cu ceilalți într-un context internațional și să
îmbunătățească nivelul competentelor soft.
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Și astfel, în timp ce profesorii vor avea instrumente valide pentru a-și integra
programele de predare, elevii vor avea o capacitate mai mare de a intra pe piața
muncii. Toate acestea susțin succesul unui format experimental de formare online
care, la urma urmei, este un alt rezultat „neoficial” al proiectului Stratagame.

Cele mai recente evenimente de diseminare
În România

Conferința finală a proiectului STRATAGAME a avut loc online la ARAD în 15 și 18
septembrie 2020, în două etape, adaptate la programul școlar. În aceste două zile,
peste 60 de persoane au participat la conferință aparținând:- domeniul educației
formale (profesori și studenți), reprezentat de Colegiul Tehnic de Construcții și
Protecția Mediului Arad- contextul politicii locale, reprezentat de Consorțiul Regional
pentru Educație și Ocuparea Vestului și Comitetul pentru Dezvoltare Locală din Arad,
Parteneriat social - reprezentând contextul beneficiarilor pieței muncii, reprezentat
de Consiliul Național al întreprinderilor private mici și mijlocii din România. Au fos
ărezentate rezultatele proiectului

și au existat mai multe comparații interesante, în

special între cei responsabili cu politicile educaționale și reprezentanții beneficiarilor
pieței muncii, cu privire la viitorul formării profesionale în raport cu cerințele pieței
muncii. Pe de altă parte, toți profesorii VET au apreciat foarte mult modalitățile prin
care rezultatele proiectului au fost integrate în activitățile lor de clasă.
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În Spania
Pe 24 septembrie a avut loc ultimul eveniment multiplicator al proiectului
STRATAGAME, desfășurat în Spania. Cele mai recente restricții și temeri provenite de
la COVID-19 au făcut imposibil ca evenimentul să aibă loc fizic și a avut loc un
eveniment online.
La eveniment au participat aproximativ 45 de persoane. Printre principalele
rezultate ale evenimentului, se poate sublinia faptul că cei 3 participanți spanioli
la activitatea de învățare, instruire și predare STRATAGAME au fost prezenți și la
evenimentul multiplicator și au putut oferi o perspectivă asupra proiectului din
punctul de vedere al vederea unui elev sau a unui profesor. Acest lucru a fost
extrem de pozitiv pentru a spori interesul participanților la rezultatele și
produsele proiectului, iar unii dintre ei și-au exprimat intenția de a încerca, în
cursul următor, unele produse ale proiectului.

