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Obiectivul ENGAGE este de a sublinia importanța competențelor cheie și a 

competențelor soft în rândul adulților, în vederea îmbunătățirii perspectivelor de 

angajare. 

AFLA CELE MAI NOI STIRI! 

Sfârșitul primului an de dezvoltare a proiectului Engage a fost plin de 

muncă grea pentru a vă oferi Platforma virtuală pentru abilități de 

diagnoză și formare de skill-uri orientate spre viitor, precum și portalul de 

Matching pentru conectarea abilităților și nevoilor pieței forței de muncă. 

A doua întâlnire a proiectului 

care a avut loc în Porto între 4 

și 5 iunie a fost o oportunitate 

de a evalua dezvoltarea 

actuală și de a stabili 

obiectivele de lucru pentru 

lunile următoare. Sesiunile de 

lucru au condus la definirea 

metodologiei de formare 

finală. Pentru a oferi competențe în funcție de nevoile pieței, proiectul 

va acoperi conținutul în cadrul a 8 domenii specifice orientate spre 

viitor: 

-Creativitate 

-Gandire logica 

- Observarea și percepția 

- Empatia și inteligența emoțională 

- Spiritul inovării 

- Status Open Minded  

- Lucru în echipă / Aprecierea ideilor  

- Taking Initiative / Sa preia initiativa  
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 REZULTATELE PROIECTULUI  

 

 

 

 

LTTA - Livorno

După o perioadă intensă de dezvoltare a 

conținutului, echipa de proiect Engage sa întâlnit la 

Livorno între 15 și 19 octombrie pentru a face 

schimb de cunoștințe și practici și a lucra la 

îmbunătățirea conținutului de formare inițială. 

Săptămâna sesiunilor de lucru marchează o inițiere 

a fazei interne de testare pentru IO1, după care 

rezultatele vor fi disponibile pentru testarea de 

către părțile interesate.  

 

 

 

La intâlnire am avut ocazia să profităm și să 

schimbăm practici privind portalurile de Matching 

în timpul unei prezentări a portalului Regione 

Toscana pentru oferta de locuri de muncă și oferta 

de Matching. Ne-a permis să obținem o privire 

asupra limitărilor specifice ale soluțiilor actuale și 

asupra provocărilor cu care se confruntă părțile 

interesate. Angajarea regiunii Toscana în discuția 

privind dezvoltarea portofoliului de potrivire a 

angajaților ne-a oferit indicatori practice 

importante care trebuie încorporate în forma finală 

a portalului Matching. 

 

 

Platformă virtuală pentru 
diagnosticarea ș i îmbunătăț irea 

abilităț ilor viitoare 

Portal de Matching pentru 
conectarea competenț elor 
ș i nevoilor pieț ei forț ei de 

muncă 

 

CE SUNT ASPECTE PRINCIPALE? 

 Introducerea abilităților viitoare în materie de soft: proiectul va identifica și îmbunătăți 

abilitățile soft care vor fi importante în viitor. 

 Formarea adaptivă: proiectul va face ca elevii să identifice lacunele în ceea ce privește abilitățile 

soft și să ofere o cale de formare personalizată bazată pe diferența de competențe a elevilor 

individuali. 

 

Motivaț ia adulț ilor 
tineri cu înaltă calificare 

printr-o abordare 
participativă 

CONTACTEAZA-NE 
info@engage.erasmus.site 

Abonare la Buletinul 
Informativ! 

 

 
Subscribe to our newsletter! 
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