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  Îmbunătățirea competențelor cheie 

pentru a promova și a încuraja o 

cooperare eficientă între educație și 

piața muncii  

 
  
 
 

 
engage.erasmus.site engageerasmusproject #engage_project 

 
 

Obiectivul ENGAGE este să sublinieze importanța competențelor cheie și a 

competențelor soft în rândul adulților, în vederea îmbunătățirii perspectivelor de 

angajare. 
 

 

AFLA ULTIMELE STIRI!  
 

 De la sfarsitul lunii 

octombrie, dezvoltarea proiectului 

ENGAGE a fost plina de eforturi pentru 

a va oferi platforma virtuala de 

competente pentru abilitati de 

diagnosticare si formare in skill-uri 

orientate spre viitor, precum si portalul 

de matching al competentelor de 

conectare si nevoile pietei fortei de 

munca.  

 În prezent, toți 

partenerii care lucrează 

pentru a finaliza traducerile 

pentru Platforma virtuală și 

în următoarele săptămâni 

fiecare partener este 

responsabil pentru evaluarea 

platformei cu tinerii adulți și 

angajatori. 

Mai mult, am organizat cea 

de-a treia intalnire a proiectului in 

Rzeszow, Polonia, pe 9-10 aprilie, 

unde am discutat despre dezvoltarea, 

sarcinile si  obiectivele noastre pentru 

proiect. 
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A3a intalnire a proiectului,  in Rzeszow. 
 
 

                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

A treia întâlnire găzduită de partenerul 
nostru polonez DANMAR Computers, ne-am 
pregătit să fim pregătiți pentru faza de 
pilotare a platformei virtuale și să pregătim 
un plan detaliat pentru aceasta. În timpul 
întâlnirii am avut ocazia să facem o revizuire 
finală a platformei virtuale și a Portalului de 
potrivire și să discutăm cu atenție fiecare 
conținut. Structura finală a ofertei de locuri 
de muncă în cadrul Portalului de potrivire a 
fost aprobată de toți partenerii și va include 
următoarele: numele postului, numele 
companiei, sectorul, locul de muncă si skill. 

În ceea ce privește pilotarea platformei, 
fiecare partener va testa platforma cu 30 de 
tineri adulți și 10 angajatori. Mai mult decât 
atât, a fost discutat un plan detaliat al 
evenimentelor de multiplicare, care este 
principalul obiectiv al proiectului pentru a 
promova și disemina rezultatele noastre și a 
asigura exploatarea platformei. În fiecare 
țară care participă la proiect vor avea loc 
evenimente multiplicatoare în care vor fi 
invitați reprezentanți ai furnizorilor de 
educație pentru adulți, reprezentanți ai 
organizațiilor care lucrează cu tineri adulți 
slab calificați, angajatori și autorități locale. 
Întâlnirea a fost dedicată și 
managementului de proiect și discuțiilor 
privind diviziunea de sarcini, acțiunile de 
diseminare și planurile de evaluare.

 

Contacteaza-ne! 
info@engage.erasmus.site  

Inscrie-te la  newsletter! 
 

Creșterea abilităților soft a 
tinerilor adulți necesari 
pentru angajarea lor în 
viitor. 

. 

 
Îmbunătățiți abilitățile soft cu 
cererea angajatorilor. 

. 

Consolidarea poziției adulților 
tineri pe piața forței de muncă 
și sporirea stimei de sine. 

  

 

Rezultatele asteptate de la Platforma Virtuala si  Matching 
Portal 
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