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1° KOMUNIKAT PRASOWY 

 

 

W październiku ubiegłego roku zainicjowano ważny projekt europejski, którego celem 
jest wspieranie młodych ludzi w bardziej "sprawnym" poszukiwaniu możliwości 
zawodowych, ściśle i bezpośrednio angażującym świat szkolny.  

Projekt nosi nazwę Strategic Partnership for Soft Skills Building through 
Gamification, z akronimem STRATAGAME, i jest współfinansowany w ramach 
programu Erasmus +, partnerstwa strategiczne, kluczowe działanie 2, sektor: 
kształcenie zawodowe i program szkoleniowy, zgodnie z umową nr: 2018- 1-RO01-
KA202-049112 z Rumuńską Agencją Narodową. Termin realizacji wynosi 24 miesiące, 
od 1.10.2018 do 30.09.2020, a budżet projektu to 187.216 EUR. 

  

Główne cele projektu: 
- wspieranie młodych ludzi w zdobywaniu i rozwijaniu kluczowych kompetencji 

miękkich, niezbędnych do znalezienia zatrudnienia; 
- rozwijanie skutecznej, otwartej i innowacyjnej edukacji, poprzez wykorzystanie 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT); 
- przyczynienie się do rozwoju zawodowego nauczycieli VET, poprzez uwzględnienie 

wspólnych metodologii do nauki miękkich umiejętności w programach nauczania. 
 
 

Oczekiwane rezultaty: 

Pod koniec dwuletniej ścieżki projektu planowane jest stworzenie: 
- Testu diagnostycznego on-line do oceny miękkich umiejętności młodych ludzi, takich jak 

komunikacja, networking, zarządzanie czasem i rozwiązywanie problemów; 
- Gry/aplikacji on-line pozwalającej młodym ludziom i liderom VET rozwijać cztery wyżej 

wymienione umiejętności miękkie; 
- Przewodników elektronicznych, aby wyposażyć grupę nauczycieli VET w metody 

dydaktyczne do włączenia gry online do nauki umiejętności miękkich w ramach zajęć 
w klasie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja 

odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w 

nich zawartość merytoryczną. 

 

 
 

Konsorcjum 

Projekt będzie realizowany w ramach partnerstwa europejskiego składającego się 
z rumuńskiej ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE ARAD (lider) i 6 innych 
podmiotów z: Włoch (Med.O.R.O. scarl), Hiszpanii (MARKEUT SKILLS SOCIEDAD 
LIMITADA i ASOCIACIÓN VALENCIA INNO HUB), Polski (STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
INNOWACJI I EDUKACJI i DANMAR COMPUTERS SP Z O.O) oraz Turcji (MKV 
INTERNATIONAL CONSULTING TRAINING AND TRADE COMPANY LIMITED). 
  
 
 
 

 
ASOCIAȚIA CENTRUL  

DE DEZVOLTARE ARAD 

Arad, Rumunia 

www.aradcda.ro/en/ 

 

 

 
Med.O.R.O. scarl, Włochy 

www.medoroscarl.eu 
 

Markeut Skills Sociedad 
Limitada, Hiszpania 
http://meuskills.eu/ 
 
 

 

Asociación Valencia  

INNO HUB, Hiszpania 

http://valenciainnohub.

com/en  

 

 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Innowacji I 
Edukacji, Polska 

 
DANMAR COMPUTERS  

SP Z O.O., Polska 

www.danmar-

computers.com.pl 

 

 
MKV International 
Consulting Training and 
Trade Company Limited, 
Turcja 
www.mkv-
consulting.com 
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