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Informatii generale despre proiectul MASTERS
MASTERS dorește să promoveze ucenicia în întreprinderile mici și micro, dezvoltând și
validând un set de instrumente practice și metodologice pentru a sprijini dezvoltarea
profesională a tutorilor care operează în IMM-uri, formatori VET și consilieri de locuri de
muncă, astfel încât să le permită implementarea eficientă și de calitate a programelor de
ucenicie.

       IO1 finalizat! Am terminat cu dezvoltarea rezultatului intelectual numărul 1 (IO1)
intitulat „Analiza aprofundată a schemelor WBL la nivel european”, care este disponibil pe
site-ul nostru oficial.
Acest raport analizează rolurile profesionale și provocările schemelor de ucenicie din
Europa în ceea ce privește politicile, sistemele, standardele de competență și bunele
practici. La crearea sa au participat parteneri din patru țări și regiuni europene, prezentând
abordările fiecărei țări în acest subiect
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WEB :  WWW . MA S T E R S . E R A SMU S . S I T E

F A C E B OO K :  @ MA S T E R S . E R A SMU S . S I T E

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene .  Această publicație reflectă numai

părerile autorului ,  iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare care poate fi

făcută din informațiile conținute de aceasta .

Situația actuală a proiectului

 În prezent dezvoltăm IO2 și IO3. În prezent dezvoltăm două rezultate intelectuale.
Primul se numește „Elaborarea programului curricular pentru tutorii din cadrul companiei și
IMM-urile implicate în programele de ucenicie” iar celălalt se numește „Elaborarea
programului curricular pentru Consilieri / practicanți (sectorul public și privat) implicați în
programe de ucenicie ". În aceste rezultate intelectuale, va fi proiectat, dezvoltat și testat un
program de învățământ comun pentru dezvoltarea profesională a fiecăruia dintre grupurile
țintă (tutori în cadrul companiei și consilieri de locuri de muncă). Aceste rezultate au ca
obiectiv asigurarea abilităților / competențelor potrivite pentru gestionarea și furnizarea de
ucenicii de înaltă calitate și dezvoltarea noilor cunoștințe. "

https://masters.erasmus.site/
https://www.facebook.com/masters.erasmus.site


Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România - Sucursala Arad,
România (CNIPMMR ARAD) - Coordonator de proiect.
ERIFO VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (ERIFO) – Rome, Italy.  
FYG Consultores (FYG) – Valencia, Spain. 
Centrul de sprijin pentru educație și antreprenoriat (CWEP) - Rzeszow, Polonia 
Institutul de învățământ superior Via Sarandì (I.I.S.) - Roma, Italia. 
Agenția de Dezvoltare Regională Rzeszow în Polonia (RRDA) - Rzeszow, Polonia 

Parteneriatul

A doua întâlnire transnațională: Datorită situației COVID-19 parteneriatul
nu s-a putut întâlni personal. Ca echipă, am decis că trebuie să ne întâlnim
online pentru a discuta despre activitățile curente și noii pași ai proiectului.
Situația actuală este de incertitudine și am decis să așteptăm înainte de a
reprograma întâlnirea transnațională, pentru a vedea cum se dezvoltă
pandemia. Am prezentat IO2 și IO3 și fiecare partener a vorbit despre munca
lor în dezvoltarea acestor rezultate
Pașii următori
După finalizarea IO2 și IO3, vor fi dezvoltate următoarele rezultate intelectuale. IO4 și IO5
includ ghiduri de învățare auto-direcționate create din constatările cheie ale testării /
pilotării programului curricular IO2 și IO3.
Pentru testare, atât tutorii din cadrul companiilor, cât și consilierii de locuri de muncă vor
face o evaluare a utilității sale și vor furniza orice comentarii pe care le pot avea.
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