
 
 
  

    

 

 

Zapnijcie pasy, czas wystartować!

WIEŚ, MORZE, CZY MIASTO?  

Gdzie czujesz się bardziej komfortowo, 

pracując na wsi, nad morzem, czy wolisz 

pracować w biurze? Będziesz miał okazję 

sprawdzić swoje umiejętności miękkie w 10 

różnych scenariuszach gier 3D. 

 

  
 

Czy miałeś okazję przeczytać nasz poprzedni 

newsletter? Jeśli nie, przedstawiliśmy  

5 pierwszych gier w ramach Narzędzia Oceny 

i postawiliśmy przed Wami wyzwanie 

wcielenia się w rolnika, spedytora lub kelnera 

w ruchliwej restauracji.  

Październik 2021 przynosi nowe wyzwania  

i teraz możesz wcielić się w maskotkę w parku 

rozrywki, inspektora fabryki lub pracować jako 

bagażowy na lotnisku VALITS 2.0. Ta ostatnia 

praca pozwoli Ci wsiąść do samolotu i udać się 

na kolejną Wyspę VALITS 2.0.! 

 

POJAWIŁ SIĘ NOWY ARCHIPELAG! 

Ostatnia aktywność 

wulkaniczna w Europie 

zaowocowała 

powstaniem nowej grupy 

wysp, którą nazwaliśmy 

Archipelagiem 

VALITS 2.0. 

Archipelag ten 

można znaleźć na 

stronie valits.eu,  

a każda wyspa daje dostęp do każdego  

z narzędzi VALITS 2.0.  
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UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE  

Po wypełnieniu narzędzia oceny otrzymasz 

swoje osobiste wyniki w zakresie umiejętności 

miękkich, ale nasze wyzwania nie kończą się 

na tym! Chcesz poprawić lub dalej rozwijać 

swoje umiejętności miękkie? W takim razie 

znajdź kurs, który odpowiada Twoim 

potrzebom w Przewodniku do nauki 

umiejętności! Jest on już gotowy do użycia  

i dostępny poprzez Archipelag VALITS 2.0! 

 
NOWE ZAWODY? 
Jeśli jesteś doradcą zawodowym, zapewne 

wiesz, że zatrudnienie właściwego kandydata 

na właściwe stanowisko pracy wymaga 

skupienia i poświęcenia. Twarde umiejętności 

są ważne, ale co jeśli kandydat ma wszystkie 

właściwe twarde umiejętności, ale nie ma 

żadnych umiejętności miękkich, które 

zapewniłyby, że będzie idealnie pasował na 

dane stanowisko? Co więcej, biorąc pod uwagę 

ostatnie wydarzenia na świecie  

i konkurencyjny rynek pracy, czy umiejętności 

miękkie są ważniejsze niż 

kiedykolwiek? Z tego 

powodu, partnerzy 

sfinalizowali Podręcznik 

Szkoleniowy dla 

Konsultantów Kwalifikacji 

Zawodowych, który oferuje 

możliwość dowiedzenia się 

więcej o zatrudnianiu pracowników o niskich 

kwalifikacjach do nowych perspektyw 

zawodowych, zgodnie nie tylko z ich twardymi 

umiejętnościami, ale także z ich 

nieformalnymi umiejętnościami 

przekrojowymi i osobistymi 

zainteresowaniami. 
WARSZTATY ODGRYWANIA 

RÓL  
Warsztaty krajowe odbyły się we wrześniu we 

wszystkich krajach partnerskich. Uczestnicy 

zostali poproszeni o wypróbowanie narzędzia 

do oceny i przewodnika do nauki umiejętności, 

a my otrzymaliśmy cenne uwagi od Tech 

Geeków i doradców zawodowych.  

 
Odgrywanie ról zajęło drugą część wydarzenia, 

gdzie w parach uczestnicy zostali poproszeni  

o wcielenie się w rolę nisko 

wykwalifikowanych pracowników i doradców 

zawodowych. Konsultanci wykorzystali Model 

VALITS 2.0, aby poprowadzić nisko 

wykwalifikowanych pracowników do nowych 

zawodów.  

ZAPRASZAMY NA FINALNĄ 

KONFERENCJĘ VALITS 2.0 .  
Bycie w domu i testowanie rezultatów brzmi 

fajnie, ale doświadczanie oficjalnej premiery 

narzędzi VALITS 2.0 podczas finałowej 

konferencji w Hiszpanii jest jeszcze fajniejsze! 

Dlatego też zapraszamy do udziału w naszym 

wydarzeniu Final Multiplier, które odbędzie się 

11 listopada w Palma de Mallorca. Bądź na 

bieżąco z kolejnymi aktualizacjami  

i informacjami!



 

    

„Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które 

odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności 

za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”  

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI: 

 
Skontaktuj się z nami: info@valits.eu 
Zapraszamy na stronę internetową projektu 
VALITS 2.0, aby dowiedzieć się więcej  
o projekcie. 
 

www.valits.eu 

Dołącz do nas na Facebooku, LinkedIn               
i Twitterze. 
 

/VALITSPROJECT 

/groups/8593565 

@ProjectValits  

@Valits2_eu           

 

PARTNERZY PROJEKTU: 
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Na konkurencyjnym europejskim rynku pracy coraz 

większe znaczenie mają nieformalne umiejętności 

przekrojowe. Umiejętności te mogą mieć kluczowe 

znaczenie dla dostępu do pracy szczególnie dla 

osób w niekorzystnej sytuacji i osób o niskich 

kwalifikacjach. 

Celem projektu Valits 2.0 jest ocena umiejętności 

przekrojowych tych osób za pomocą narzędzia, 

weryfikującego ich umiejętności za pomocą 

certyfikatu umiejętności, któremu pracodawcy 

mogą zaufać i który pomaga im w doskonaleniu 

umiejętności za pomocą asystenta dydaktycznego. 

Ponadto, podręcznik szkoleniowy zostanie 

dostarczony konsultantom ds. kwalifikacji 

zawodowych w celu wsparcia grup docelowych. 
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