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Celem projektu ENGAGE jest podkreślenie znaczenia kluczowych kompetencji 

i umiejętności miękkich wśród osób dorosłych w celu poprawy ich perspektyw 

zatrudnienia. 

NAJNOWSZE INFORMACJE! 

Koniec pierwszego roku w projekcie Engage był pełen ciężkiej pracy, 

wszystko po to by stworzyć wirtualną platformę dla potrzeb 

diagnozowania i doskonalenia umiejętności, a także portal 

umożliwiający łączenie umiejętności i potrzeb rynku pracy. 

Drugie spotkanie projektowe, 

które odbyło się w Porto 

między 4 a 5 czerwca, było 

okazją do oceny bieżącego 

rozwoju i ustalenia celów 

operacyjnych na kolejne 

miesiące. Sesje robocze 

zaowocowały zdefiniowaniem 

końcowej metodologii 

szkolenia. W celu zapewnienia kompetencji zgodnych z potrzebami 

rynku, projekt obejmie 8 konkretnych obszarów zorientowanych na 

przyszłość: 

- Kreatywność 

- Logiczne myślenie 

- Obserwacja i Percepcja 

- Empatia i Inteligencja Emocjonalna 

- Innowacyjne myślenie 

- Otwartość umysłu 

- Praca zespołowa/Wartościowanie pomysłów 

- Przejmowanie inicjatywy 
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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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LTTA - Livorno

Po okresie intensywnego opracowywania treści 

zespół projektu Engage spotkał się w Livorno 

w dniach 15-19 października w celu wymiany wiedzy 

i praktyk oraz pracy nad udoskonaleniem 

początkowych treści szkoleniowych. Tydzień sesji 

roboczych oznacza rozpoczęcie wewnętrznej fazy 

testów dla IO1, po której wyniki będą dostępne do 

testowania przez naszych interesariuszy.  

Podczas spotkania mieliśmy okazję do wymiany 

dobrych praktyk dotyczących dopasowania 

tworzonych portali, do prezentowanego, pod kątem 

popytu na pracę i dopasowania podaży, portalu 

regionu Toskanii.  Pozwoliło nam to uzyskać wgląd w 

konkretne ograniczenia obecnych rozwiązań i poznać 

wyzwania interesariuszy. Zaangażowanie regionu 

Toskanii w dyskusję na temat rozwoju portalu 

Engage, dostarczyło nam praktycznych wskazówek, 

które wpłyną na ostateczny kształt tworzonego 

efektu projektu.  

Wirtualna Platforma 
dla potrzeb 

diagnozowania  
i doskonalenia 
umiejętności 

Portal umożliwiający 
łączenie umiejętności  
i  potrzeb rynku pracy 

JAKIE SĄ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU? 

 Wprowadzenie „przyszłościowych umiejętności miękkich”: projekt pozwoli określić i poprawić  

umiejętności miękkie, które będą ważne w przyszłości. 

 Szkolenie adaptacyjne: dzięki projektowi łatwiejsze będzie profilowanie osób uczących się,  

celem identyfikacji luki w umiejętnościach miękkich oraz zapewnienie spersonalizowanej ścieżki  

szkoleniowej. 

Wzrost motywacji nisko 
wykwalifikowanych 
młodych dorosłych 

poprzez zastosowanie 
podejścia uczestniczącego 

Śledź nas! 
info@engage.erasmus.site 

Zasubskrybuj nasz newsletter! 
 
 
Subscribe to our newsletter! 

 

 

mailto:info@engage.erasmus.site

