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Obiectivul proiectului ENGAGE este sa evidențieze importanta competentelor 

cheie si a competentelor sociale in rândul adulților cu scopul creșterii șanselor de 

angajare. 
 

 

ULTIMELE NOUTATI! 
 

Începând cu luna mai, implementarea proiectului ENGAGE a 
implicat multa muncă susținută 
pentru a finaliza Platforma Virtuală 
pentru Diagnoza Abilităților cu cele 
opt Module de formare a 
competențelor sociale orientate spre 
viitor, vizate să îmbunătățească 
competențele adulților tineri cu un 
nivel scăzut de calificare.  
 

 În prezent, fiecare partener diseminează rezultatele pilotării 
Platformei Virtuale și a Portalului de Compatibilitate cu 30 de 
tineri adulți și 10 antreprenori. Între timp, evaluatorii externi 
numiți de fiecare partener evaluează aceste două instrumente 
importante create de proiect. 
  

Mai mult, am organizat a 4-a 

întâlnire la Suceava, România, pe 12 

și 13 septembrie. Aceasta a fost 

ultima întâlnire transnațională a 

proiectului în cadrul căreia am 

discutat detaliile finale ale 

rezultatelor proiectului, împreună 

cu o trecere în revistă a 

realizării obiectivelor la 

sfârșitul celor 2 ani de 

implementare.    
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Ultima întâlnire transnațională in Suceava, Romania 
 
 

                                
 

Cea de-a 4-a întâlnire de proiect găzduită de 
coordonatorul proiectului, Universitatea 
Stefan cel Mare din Suceava, a pregătit 
ultima fază a proiectului. În cadrul întâlnirii 
am avut ocazia să discutăm despre 
rezultatele pilotării și să decidem in legătură 
cu modificările aduse platformei virtuale 
care vor spori experiența utilizatorului. Mai 
mult, activitățile de management de proiect 
au fost discutate și planificate în consecință, 
deoarece proiectul se încheie la sfârșitul 
lunii septembrie. 

Diseminarea s-a intensificat foarte mult, 
deoarece luna septembrie este luna 

evenimentelor de multiplicare care vor crea 
cel mai mare impact pentru proiectul 
ENGAGE. În prezent, în fiecare țară 
participantă la proiect se desfășoară 
evenimente de multiplicare unde participă 
reprezentanți ai furnizorilor de educație 
pentru adulți, reprezentanți ai organizațiilor 
care lucrează cu adulți tineri slab calificați, 
angajatori și autorități locale. 

 

 

 

 

Contactați-ne! 
info@engage.erasmus.site  
Abonați-va la Newsletter! 

 

 

Dezvoltarea competentelor 
sociale de care tinerii adulți 
au nevoie pentru angajare. 

 
Identificarea competentelor 

sociale cu cererile 
angajatorilor.  

 

 

Consolidarea poziției adulților 
tineri pe piața muncii si 
creșterea stimei de sine. 

 

Rezultate așteptate de la Platforma Virtuala si Portalul de 
Compatibilitate 

 

from Multiplier 
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