
 
 
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja 
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość 
merytoryczną, ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOOC jest obecnie dostępny w języku 

angielskim pod adresem: 

https://masters.erasmus.site/mooc/my/ 

MASTERS dąży do promowania 

praktyk zawodowych w małych 

oraz mikroprzedsiębiorstwach, 

opracowując i zatwierdzając zbiór 

praktycznych i metodologicznych 

narzędzi wspierających rozwój 

zawodowy doradców zawodowych 

w MŚP oraz trenerów VET, aby 

umożliwić im wdrażanie 

skutecznych programów praktyk 

zawodowych.  

MASTERS to złożony i ambitny 

projekt, z sześcioma konkretnymi 

rezultatami intelektualnymi 

opracowywanych przez sześciu 

partnerów z czterech krajów. Czas 

realizacji projektu to 24 miesiące. 
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PROGRAM NAUCZANIA DLA 

SZKOLENIOWCÓW W MŚP (IO2) 
Konsorcjum MASTERS sfinalizowało program nauczania dla trenerów 

wewnątrzzakładowych uczestniczących w programach praktyk 

zawodowych. Program nauczania ma na celu zapewnienie 

szkoleniowcom odpowiednich umiejętności/kompetencji do 

zarządzania i zapewniania udanych szkoleń uczestnikom szkolenia       

w miejscu pracy. Program nauczania jest dostarczany online w formie 

MOOC, ale także składa się z pakietu zasobów do szkolenia offline. 

Szkolenie jest podzielone na 3 moduły:  

1. Uczenie się w miejscu pracy w odniesieniu do krajów UE 

2. Efektywna współpraca z podopiecznymi 

3. Współpraca z instytucjami szkoleniowymi/zewnętrznymi  
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PARTNERSTWO 

Koordynator  

 Krajowa Rada Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw Prywatnych z Rumunii 

–Arad, Rumunia (CNIPMMR ARAD). 

Pozostali partnerzy 

 ERIFO Zawodowe Szkolenia 

Edukacyjne – Rzym, Włochy (ERIFO). 

 FYG Consultores – Walecja, 

Hiszpania (FyG). 

 Centrum Wspierania Edukacji i 

Przedsiębiorczości - Rzeszów, Polska 

(CWEP). 

 Instytut Szkolnictwa Wyższego 

Via Sarandi – Rzym, Włochy (I.I.S.). 

 Rzeszowska Agencja Rozwoju 

Regionalnego w Polsce – Rzeszów, 

Poland (RARR). 

 

Dołącz do nas 

 

@masters.erasmus.site 

Odwiedź oficjalną stronę projektu!  

www. masters.erasmus.site 

 

 

PROGRAM NAUCZANIA DLA DORADCÓW 

ZAWODOWYCH (IO3) 

Konsorcjum MASTERS sfinalizowało również program nauczania dla 

doradców zawodowych, aby zapewnić im odpowiednie kompetencje 

do zarządzania i prowadzenia wysokiej jakości praktyk zawodowych. 

Program nauczania składa się z 4 modułów i koncentruje się na 

pogłębianiu wiedzy doradców zawodowych na temat programów 

praktyk zawodowych w Europie oraz zwiększenia umiejętności 

skuteczniejszej pracy z uczącymi się i pracodawcami. Pakiet zasobów 

kursu jest dostępny na stronie internetowej projektu i obejmuje 

propozycje materiałów na potrzeby szkolenia trenera (studia 

przypadków czy ćwiczenia grupowe).  

https://masters.erasmus.site/results/ 

KOLEJNE KROKI 

Projekt jest na ostatnim etapie realizacji. Ostatnie prace to: 

• pilotażowe testowanie programów nauczania z 30 trenerami 

w miejscu pracy i 30 doradcami zawodowymi w formie 

warsztatów online/spotkań i grup roboczych; 

• opracowanie dwóch przewodników do samodzielnego uczenia 

się dla uczących się, aby wesprzeć ich w samodzielnym 

korzystaniu z zasobów edukacyjnych MASTERS; 

• opracowanie zestaw narzędzi do uznawania nieformalnego         

i pozaformalnego uczenia się nabytego w miejscu pracy. 
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