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DEMETRA 
Dezvoltarea traingului metodologic pentru instructorii companiei care oferă formare 
în proiectele de materiale plastice și industriale conexe  
Nr.: 2017-01-HU01-KA202-035951

Cuvinte cheie
Instrumente gamifi cație & Studii de caz & Training pilot & Training mentori

PARTENERII NOȘTRI:

Principalele obiective ale proiectului sunt:
• Pentru a crea un catalog de competențe pentru mentori / instructori corporativi, bazat pe o cercetare de 

generație Z și un interviu în grupuri focus cu studenții care au metodologie WBL, cu mentori / instructori 
corporativi și cu lideri de companie / directori de industrie sau educație.

• Pentru a produce un material de instruire format dintr-un Ghid, o metodologie, care aplică o abordare bazată 
pe gamifi care și o colecție de studiu de caz care conține cele mai bune practici WBL din industria plasticelor.

• Formarea de mentori / instructori corporativi din Ungaria, România și Slovacia, concentrându-se pe modul de 
creare și adaptare a metodologiei de gamifi care, precum și a jocurilor situaționale în practicile WBL.

• Pentru a gestiona pregătirea de pilot, la care mentorii corporativi vor aplica noile metode dobândite în WBL 
în Ungaria, România și Slovacia, fi ind susținute de supraveghere în Ungaria.

Activități:
În ultimele câteva luni, am învățat să jucăm procesul de taring și am implementat și am îndrumat un pachet de 

instruire bazat pe muncă pentru mentori corporativi, pentru a susține mentorii pentru a se putea adapta pedagogic 
la mediul în schimbare rapidă din acest sector industrial.

Dezvoltarea modelului de gamifi care Demetra:
Valorile de bază ale abordării noastre sunt: participarea activă, conștientizarea, implicarea, siguranța, asumarea 

responsabilității. Ne-am propus să obținem rezultatul dorit în primul rând prin supunerea participanților și 
îndrumarea lor prin situații provocatoare și exerciții care prezintă o oportunitate de învățare experiențială. Scopul 
proceselor este de a sensibiliza resursele din grup, creând și menținând o dispoziție bună și o atmosferă pozitivă.
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Cursuri:

Reuniuni Demetra:
Cel de-al doilea eveniment al personalului comun a avut loc între 25.02-01.03.2019 la Budapesta. A fost un 

eveniment de 5 zile în Ungaria, cu 12 participanți la gamifi care, axat pe modul de aplicare a gamifi cării în WBL și pe 
revizuirea și testarea materialelor de pregătire dezvoltate și pentru a instrui personalul de formare al partenerilor 
noștri cu privire la modul de livrare în companii. în diferite țări.

Cea de-a cincea întâlnire transnațională a avut loc la Cluj-Napoca (România), în perioada 7-8 octombrie 2019.

Dacă doriți să afl ați mai multe despre proiectul nostru, vizitați site-ul nostru web:
www.demetraproject.eu 

sau pagina FB: 
https://www.facebook.com/D-e-M-e-T-R-a-146037012760888/

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


