
Obiectivul proiectului:
Proiectul DEMETRA va ofei o pregătire profesională pentru mentorii 
din domeniul materialelor plastice și a industriei conexe, pentru a 
le sprijini adaptarea tehnică la provocările în schimbare rapidă din 
acest sector industrial. În plus, va fi  elaborat un Ghid Metodologic 
care va conține elemente de gamifi care care vor fi  introduse în 
rutina zilnică de predare, pentru a crește motivația generației Z în 
formarea profesională.

Rezultatele principale vor fi :
• A Un catalog de competență pentru mentorii corporativi, bazat pe o cercetare de tip generație Z și 

interviuri cu focus-grupuri de studenți care se confruntă cu metodologia WBL, cu mentori/ instructori 
corporativi și cu liderii companiilor/directori ai industriei sau educației.

• Materialele de instruire cuprind un ghid, o metodologie care aplică abordarea bazată pe gamifi care și 
o colecție de studii de caz care conține cele mai bune practici WBL din industria materialelor plastice.

• Instruirea mentorilor  din corporații se va desfășura în Ungaria, România și Slovacia, axându-se pe 
modul de creare și adaptare a metodologiei de gamifi care, precum și a jocurilor situaționale în practicile 
WBL. Instruirea pilot, în cadrul căreia mentorii corporațiilor vor aplica noile metode WBL dobândite în 
Ungaria, România și Slovacia, vor fi  susținute și supervizate în Ungaria.
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Prima noastră întâlnire 

transnaţională a avut loc la 

Budapesta, Ungaria,

între 14-15 decembrie 2017.

Parteneri:



În perioada ianuarie-martie 2018, membrii 
consorțiului au lucrat la realizarea cercetării, atât 
chestionare, cât și interviuri cu focus-grupuri cu mentori 
corporativi, studenți care au trecut prin procese WBL 
și factori de decizie (directori de companii, proprietari, 
directori comerciali și educaționali).

În următoarele 3 luni membrii consorțiului vor 
analiza competențele transversale și încrucișate, și vor 
schița direcțiile de dezvoltare ale mentorilor corporativi 
și apoi vor concepe un catalog de competențe bazat pe 
acestea pentru mentorii corporativi.

Dacă doriți să afl ați mai multe despre proiectul nostru, 
vă rugăm să vizitați site-ul nostru:

www.demetraproject.eu

Sau contactați partenerul local:

Andrea Kövesd TREBAG andrea.kovesd@trebag.hu
Lilla Udvarosné Hajdár PEMU lilla.hajdar@pemu.hu 

Veronika Doležalová A-OMEGA project@a-omega.sk
Alin Zapartan ENERGOM alin.zapartan@energom.ro

Ana Pantea BBU anapantea@yahoo.com
Olga Anagnostaki IDEC olga@idec.gr

Gábor Farkass MMSZ farkassg@huplast.hu


