
 

 

 

 

Bu proje Avrupa Komisyonunun desteğiyle finanse edildi. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve 
Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz. 

 

1° BASIN AÇIKLAMASI 

 

Geçen Ekim, gençleri daha “donanımlı” bir şekilde mesleki alternatifler arayışında 
desteklemeyi amaçlayan,  okul dünyasını yakından ve doğrudan ilgilendiren, çok uluslu 
bir proje başlatıldı.  

Proje, STRATAGAME adlı kısaltmasıyla, Gamification ile Yumuşak Beceri Geliştirme 
Stratejik Ortaklığı olarak adlandırılmıştır ve 2018- 1-RO01-KA202-049112 sayılı 
Anlaşma uyarınca Erasmus +, Stratejik Ortaklıklar, Anahtar Eylem 2, Sektör: Mesleki 
Eğitim ve Öğretim programı programı ile Romanya Ulusal Ajansı tarafından ortak olarak 
finanse edilmektedir. Uygulama süresi 24 ay, 1.10.2018 ve 30.09.2020 arasındadır ve 
bütçe 187.216 EUR'dur. 

 

Projenin ana hedefleri: 
- - gençlerin kilit yumuşak istihdam edilebilirlik yeterliliklerinin kazanılması ve 

geliştirilmesinde desteklenmesi; 
- - BİT kullanımı ile etkili açık ve yenilikçi eğitim geliştirmek; 
- - MEÖ (Mesleki Eğitim Eğitimi) öğretmenlerinin, müfredatta yumuşak istihdam 

edilebilirliği sağlamak için ortak yöntemler tanıtarak, mesleki gelişimine katkıda 
bulunmak. 
  

Beklenen Sonuçlar: 

İki yıllık proje yolunun sonunda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır: 
- İletişim, ağ kurma, zaman yönetimi ve problem çözme gibi gençlerin yumuşak 
becerilerini değerlendirmek için çevrimiçi bir tanı testi; 
- Gençlerin ve MEÖ liderlerinin yukarıda belirtilen 4 beceriyi geliştirmelerine izin veren 
bir çevrimiçi oyun / uygulama; 
- Elektronik rehberler, bir grup MEÖ öğretmenine daha geniş sınıf etkinliklerinde 
yumuşak beceriler üzerine didaktik yöntemlerle donatmak için çevrimiçi bir oyun 
eklemek  . 
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Konsorsiyum 

Proje, Romen ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE ARAD (lider) tarafından 
oluşturulan bir Avrupa ortaklığı ile gerçekleştirilecek  ve  diğer 6 Ortak kuruluş; 
İtalya’dan (Med.O.R.O. scarl), İspanya (MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA ve 
ASOCİACİÓN VALENCİA INNO HUB), Polonya’dan (STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
INNOWACJI I EDUKACJI ve DANMAR COMPUTERS SP Z O.O) ve Türkiye’den (MKV 
Uluslararası Danışmanlık Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Ltd.Şti.’dir. 

 
 
 
 
 

 ASOCIAȚIA CENTRUL  

DE DEZVOLTARE ARAD 

Arad, Romania 

www.aradcda.ro/en/ 

 

 

 Med.O.R.O. scarl, Italy 

www.medoroscarl.eu 

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

 

Asociación Valencia  

INNO HUB, Spain 

http://valenciainnohub.

com/en  

 

 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Innowacji I 
Edukacji, Poland 

 DANMAR COMPUTERS  

SP Z O.O., Poland 

www.danmar-

computers.com.pl 

 

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