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PROGRAM CURRICULAR PENTRU 

TUTORII DIN COMPANII (IO2) 
Consorțiul MASTERS a finalizat programul curricular pentru tutorii 

din cadrul companiilor, care lucrează în IMM-uri și care sunt 

implicați în programe de ucenicie. Programul curricular își propune 

să ofere tutorilor din cadrul companiei abilitățile / competențele 

potrivite pentru gestionarea și furnizarea unei formari de success a 

cursanților la locul de muncă. Curriculum-ul este livrat sub forma 

unui MOOC, care include un pachet de resurse / set de instrumente 

pentru instruire offline. Este structurat în 3 module: 

1. Contextul actual WBL al UE 

2. Lucrul eficient cu cursanții 

3. Lucrul cu instituțiile de  

formare/trimitere 

MOOC este disponibil în prezent.  

În limba engleză la următorul link: 

https://masters.erasmus.site/mooc/my/ 
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PROGRAM CURRICULAR PENTRU 

CONSILIERII DE LOCURI DE MUNCA 

(IO3) 

Consorțiul MASTERS a finalizat, de asemenea, programul 

Curricular pentru consilierii de locuri de muncă pentru a le 

oferi abilitățile / competențele potrivite pentru gestionarea 

și furnizarea de programe de ucenicii de înaltă calitate. 

Programul curricular constă din 4 module și se axează pe 

consolidarea  cunoștințelor consilierilor în carieră cu privire 

la schemele de ucenicie din întreaga Europă și competențele 

pentru a lucra mai eficient cu cursanții și angajatorii. 

Pachetul de resurse al cursului este disponibil pe site-ul web 

al proiectului și include activități pentru sesiuni de „instruiți-

formatorul” (studii de caz, activități de grup și jocuri de rol) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPELE URMATOARE: 

Proiectul a ajuns în etapa finală de implementare; ultimii pași 

de urmat sunt: 

 testarea pilot a programelor curriculare cu 30 de tutori 

în cadrul companiei sau tutori aspiranți din cadrul 

companiei și 30 de consilieri în carieră prin ateliere 

online și față în față și grupuri de lucru   

 dezvoltarea a două ghiduri de învățare autodirecționate 

pentru cursanți pentru a-i sprijini în utilizarea resurselor 

de învățare MASTERS pe cont propriu 

 dezvoltarea unui set de instrumente pentru 

recunoașterea învățării informale și non-formale 

dobândite prin WBL 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

MASTERS dorește să promoveze 

ucenicia în întreprinderile mici și 

microîntreprinderi, dezvoltând și 

validând un set de instrumente 

practice și metodologice pentru a 

sprijini dezvoltarea profesională a 

tutorilor companiei care operează în 

IMM-uri, formatori VET și consilieri de 

locuri de muncă, astfel încât să le 

permită implementarea eficientă și 

înaltă programe de ucenicie de 

calitate. 

MASTERS este un proiect complex și 

ambițios, cu șase rezultate intelectuale 

concrete generate de șase parteneri 

din patru țări. Am programat proiectul 

pentru 24 de luni de implementare. 

PARTENERIAT 

Coordonatorul proiectului 

Consiliul National al Intreprinderilor  private Mici 

si MIjlocii din Romania-Filiala Arad, Romania (CNIPMMR 

ARAD). 

Partneri 

Centrul de instruire si formare profesionala ERIFO-

Roma, Italia (ERIFO). 

 FYG Consultores – Valencia, Spania (FyG).  

Centrul pentru Educatie si Sprijin pentru 

Antreprenoriat – Rzeszow, Polonia (CWEP). 

Istitutul Istruzione Superiore "I.I.S. Donato 

Bramante" – Roma, Italia (I.I.S.).  

Agentia de Devoltare Regionala Rzeszow din 

Polonia – Rzeszow, Polonia (RRDA). 

https://masters.erasmus.site/results/
https://www.facebook.com/Masters-108906240579048/

