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Celem projektu ENGAGE jest podkreślenie znaczenia kompetencji kluczowych 

oraz umiejętności miękkich wśród osób dorosłych w celu poprawy ich perspektyw 

zatrudnienia.
 
 

 

NAJNOWSZE INFORMACJE! 
 
Od maja ubiegłego roku, rozwój 
projektu ENGAGE był pełen ciężkiej 
pracy nad ukończeniem Wirtualnej 
Platformy Diagnostyki Umiejętności  
z ośmioma modułami szkoleniowymi 
w zakresie przyszłych umiejętności 
miękkich, ukierunkowanymi na 
poprawę kompetencji nisko 
wykwalifikowanych młodych ludzi. 
 

Obecnie, każdy z partnerów konsoliduje wyniki pilotażu dotyczące 
Wirtualnej Platformy i Portalu, przeprowadzone z 30 młodymi 
osobami dorosłymi i 10 przedsiębiorcami. Tymczasem zewnętrzni 
ewaluatorzy, wyznaczeni przez każdego z partnerów, oceniają te dwa 
ważne narzędzia stworzone w ramach projektu. 
 

Ponadto, w dniach 12 i 13 września 

odbyło się czwarte spotkanie 

projektowe w Suczawa, w Rumunii. 

Było to ostatnie międzynarodowe 

spotkanie, na którym omawialiśmy 

ostateczne szczegóły rezultatów 

projektu, wraz z przeglądem tego, 

co zostało zrobione w ciągu 

ostatnich 2 lat, pod względem celów 

i zadań. 

 

 

 

 

PARTNERZY  
 
UNIVERSITY STEFAN CEL 
MARE OF SUCEAVA (Rumunia) 
 

KENTRO EREUNAS KAI 
ANAPTYXIS IERAS 
MITROPOLIS SYROU (Grecja) 
 
UNIVERSITY OF 
THESSALY (Grecja) 
 
DANMAR Computers 
LLC (Polska) 
 
E&D KNOWLEDGE 
CONSULTING 
(Portugalia) 
 
COSMIC INNOVATIONS 
(Cypr) 
 

ASOCIATIA PENTRU  
DEZVOLTARE  
ANTREPRENORIALA,  
PREGATIRE PROFESIONALA SI  
TRANSFER TEHNOLOGIC  
(Rumunia) 
 
PROVINCIA DI LIVORNO 
SVILUPPO SRL (Włochy)
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Ostatnie spotkanie partnerskie w Suczawie, w Rumunii 
 
 

                                
 

Czwarte spotkanie projektowe, którego 
gospodarzem był nasz koordynator, 
University of Suceava, miało na celu 
przygotowanie się do ostatniego etapu 
projektu. Podczas spotkania mieliśmy 
okazję przedyskutować wyniki uzyskane 
z pliotaży i uzgodnić zmiany w Wirtualnej 
Platformie, które poprawią komfort 
użytkowania. Ponadto, działania związane 
z zarządzaniem projektem zostały 
omówione i zaplanowane odpowiednio do 
zakończenia projektu, tj.  do końca 
września.  

Działania uposzechniające były bardzo 
intensywne, ponieważ wrzesień jest 

 miesiącem wydarzeń upowszechniających, 
 które będą miały największy wpływ dla
 projektu ENGAGE. W każdym kraju
 partnerskim, odbywają się obecnie
 imprezy o charakterze informacyjnym,
 w których biorą udział przedstawiciele
 instytucji zajmujących się kształceniem
 osób dorosłych, przedstawiciele
 organizacji pracujących z młodymi
 osobami o niskich kwalifikacjach,
 pracodawcy oraz władze lokalne. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Śledź nas! 
info@engage.erasmus.site  

Zasubskrybuj nasz newsletter! 
 

Zwiększenie umiejętności 
miękkich młodych osób 

dorosłych, potrzebnych do 
ich przyszłego zatrudnienia. 

Dostosowanie umiejętności 
miękkich do 

zapotrzebowania 
pracodawców. 

Wzmocnienie pozycji młodych 
osób dorosłych na rynku pracy 
i zwiększenie ich samooceny. 

 

Oczekiwane rezultaty Platformy Wirtualnej oraz Portalu 

from Multiplier 
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