
 

 

 
 
 

STRATAGAME transnational meeting in Rzeszow 

    

Pe data de  18 respectiv 19 noiembrie 2019 partenerii din cadrul proiectului 

STRATAGAME s-au intalnit in Rzeszow, Polonia, pentru cea de a treia sedinta 

transnationala, intalnirea fiind organizata de catre partenerul polonez 

DANMAR . Au fost prezente 10 persoane, reprezentanti  ai celor 7 parteneri 

din Romania, Italial, Spania, Polonia si Turcia.  

Pe durata intanirii, coordonata de reprezentanta partenerului din Romania – Oana Brinzan, a fost analizat 

stadiul proiectului dupa 1 an de implementare, raportat la ceea ce s-a realizat din punct de vedere al 

comunicarii si diseminarii celui de al doilea obiectiv al Proiectului, respectiv  jocul interactiv, joc ce are ca 

scop imbunatatirea competentelor soft. Jocul  care va fi transmis ( ceea ce s-a si intamplat la testul initial al 

acestuia) catre elevi si profesori din institutiile profesionale participante din toate tarile implicate in proiect, 

in vederea verificarii finale. 

Parteneriatul si-a exprimat o satisfactie deosebita fata de punctualitatea si seriozitatea cu care s-a lucrat in 

cadrul acestui Proiect pana acum, in special fata de  primele rezultate ale proiectului , diagnoza privind 

competentele soft fiind deja finalizata ( a se vedea https://stratagame.erasmus.site/test-homepage/) .   

Pasii viitori in ceea ce priveste implementarea JOCULUI au fost stabiliti deja, mai ales cei ce se refera la 

activitatile grafice  si eficienta textului, acest lucru avand ca scop in special obtinerea unui feedback cat mai 

corect din parte “ jucatorilor”. 

Asadar, primii pasi ce urmeaza a fi facuti pentru realizarea ghidului pentru profesori, reprezentand al treilea 

obiectiv al proiectului , au fost prefigurati. In final, organizarea celor 5 zile de sesiune, ce urmeaza a se 

desfasura in Valencia, Spania, in luna mai 2020, a fost discutata. La acesta intalnire vor participa profesori si 

elevi din cele 5 tari partenere , acestia urmand a compara experienta si abilitatile dobandite in urma 

obiectivelor “ Europene” ale proiectului , validand astfel “uneltele” create de  acest proiect. 
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