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NOTATKA PRASOWA NR 1 

 

Nazwa projektu: MASTERS - Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs 

Numer projektu: 2019-1-RO01-KA202-063055 

Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021 

 

Opis projektu MASTERS 

MASTERS dąży do promowania praktyk zawodowych w małych i mikroprzedsiębiorstwach, 

opracowując i zatwierdzając zbiór praktycznych i metodologicznych narzędzi wspierających rozwój 

zawodowy instruktorów działających w MŚP, trenerów VET i doradców zawodowych tak, aby 

umożliwić im wdrażanie skutecznych i wysokiej jakości programów praktyk zawodowych.  

 

Kto będzie współpracował w ramach projektu MASTERS? 

W projekcie MASTERS uczestniczy sześciu partnerów z czterech krajów. 

1. Krajowa Rada Małych i Średnich Przedsiębiorstw Prywatnych z Rumunii – Odział w Aradzie, 

Rumunia (CNIPMMR ARAD) – Koordynator projektu  

2. ERIFO Zawodowe Szkolenia Edukacyjne – Rzym, Włochy (ERIFO) 

3. FyG Consultores – Walencja, Hiszpania (FyG) 

4. Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości - Rzeszów, Polska (CWEP) 

5. Instytut Szkolnictwa Wyższego Via Sarandi – Rzym, Włochy (I.I.S.) 

6. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Polsce – Rzeszów, Poland (RARR) 

 

Jakie są poszczególne zadania partnerów w projekcie MASTERS? 

■ Metodologia badań zostanie opracowana przez wszystkich partnerów, a koordynowana 

będzie przez RARR, w celu poznania ogólnej sytuacji oraz ról instruktorów i doradców 

zawodowych w zakresie kształcenia ustawicznego w miejscu pracy, a w szczególności 

podobieństw oraz różnic w zakresie praktyk zawodowych. 

■ Program nauczania, skierowany do szkoleniowców pracujących w MŚP, zostanie opracowany 

przez wszystkich partnerów przy wsparciu CWEP, który posiada wieloletnie doświadczenie 

w prowadzeniu szkoleń. CWEP będzie również partnerem odpowiedzialnym za wdrożenie 

szkolenia online (MOOC), z uwagi na specjalistyczną wiedzę informatyczną, która jest 

wynikiem pracy m.in. w innych projektach tego typu, jako partner techniczny. 

■ Program nauczania, dotyczący rozwoju zawodowego doradców pracujących przy programach 

praktyk zawodowych, zostanie w głównej mierze opracowany i przetestowany przez FyG 

Consultores, Partnera z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i mentoringu. 

■ I.I.S., przy wsparciu ERIFO, będzie koordynować działania całego Konsorcjum w zakresie 

opracowywania zestawu narzędzi do celów rozpoznawania i walidacji nieformalnego 

i pozaformalnego uczenia się, zdobytego podczas kształcenia w miejscu pracy. 
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■ Wewnętrzny program pilotażowy oraz poradnik dydaktyczny w zakresie samodzielnego 

uczenia się będzie realizowany przez ARAD, który posiada doświadczenia w zakresie 

promowania i wspierania przedsiębiorczości MŚP. Każdy kraj będzie uczestniczył w tym 

procesie testowania. 

■ Program pilotażowy o profilu praktycznym będzie realizowany przez ERIFO, ze względu na 

jego doświadczenie w rozwijaniu kapitału ludzkiego, jako akredytowanego dostawcy usług 

szkoleniowych i w kwestii zatrudnienia. Każdy kraj będzie uczestniczył w tym procesie 

testowania. 

 

Do kogo skierowany jest projekt MASTERS? 

Bezpośrednimi i pośrednimi odbiorcami rezultatów projektu będą:  

■ Mentorzy ds. praktyk zawodowych w firmach, 

■ Doradcy zawodowi, 

■ MŚP, 

■ Organizacje europejskie, 

■ Organizacje ds. walidacji kompetencji, 

■ Biura pośrednictwa pracy dla młodzieży, 

■ Praktykanci w przedsiębiorstwach europejskich, 

■ Dostawcy usług kształcenia i szkolenia zawodowego, 

■ Instytucje związane z praktykami zawodowymi, 

■ Specjaliści ds. zasobów ludzkich, 

■ Nauczyciele, studenci, dziekani, rektorzy kierunków związanych z zarządzaniem biznesem, 

■ Uczniowie biorący udział w programach praktyk zawodowych. 

 

Pierwsze międzynarodowe spotkanie w projekcie MASTERS  

Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane przez CWEP w Rzeszowie w dniach 21.11.2019 – 

22.11.2019. Celem spotkania było zapoznanie się z założeniami projektu oraz przedstawicieli 

organizacji partnerskich. Omówione zostały planowane rezultaty projektu, grupy docelowe, a także 

zasady zarządzania, zadania i narzędzia projektowe. W projekcie MASTERS wykorzystywany będzie 

system AdminProject, który ułatwia monitorowanie i koordynację projektów. Partnerzy uzgodnili 

termin prac nad pierwszym rezultatem projektu, tj. desk research, dotyczącego praktyk zawodowych 

w poszczególnych krajach Konsorcjum. Spotkanie było również okazją do przedstawienia strategii 

upowszechniania projektu MASTERS, założeń dotyczących strony internetowej oraz strategii 

zarządzania jakością. Wraz z potwierdzeniem zadań w podziale na poszczególnych partnerów, 

zaplanowano termin drugiego spotkania partnerskiego, które odbędzie się w Walencji w dniach 

02.07.2020 – 03.07.2020. 


