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NOTATKA PRASOWA NR 3 – marzec 2021r. 

 

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.  

 

Obecny status prac projektowych 

✓ Rezultat IO2, program nauczania dla szkoleniowców w MŚP i trenerów wewnątrzzakładowych 

uczestniczących w programach praktyk zawodowych, został opracowany i jest obecny 

dostępny w języku angielskim pod adresem https://masters.erasmus.site/mooc/my/.  

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 i obejmuje 

następujące zagadnienia: 

• sytuacja szkoleniowców wewnątrzzakładowych w całej UE i ich status jako trenerów i 
pracowników w firmach 

• strategie wspierające proces uczenia się osoby szkolonej 

• efektywna współpraca z dostawcami zewnętrznymi m.in. z instytucjami szkoleniowymi czy 
agencjami pracy w celu budowania silnych partnerstw. 

https://masters.erasmus.site/mooc/my/
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Poniższe zdjęcie obrazuje strukturę szkolenia online: 

 

 

✓ Rezultat IO3, program nauczania dla doradców zawodowych (sektora publicznego i 

prywatnego) uczestniczących w programach praktyk zawodowych, został również opracowany 

i jest dostępny na stronie internetowej projektu w zakładce Rezultaty. 

Program nauczania w ramach rezultatu IO3 obejmuje następujące zagadnienia: 

• programy praktyk zawodowych w Europie i rola doradców zawodowych w Europie zgodnie z 

istniejącymi politykami europejskimi 

• strategie pracy z praktykantami i ich potrzeby 

• efektywna współpraca z pracodawcami i firmami podczas realizacji programów 

stażowych/praktyk 

• efektywne zarządzanie projektami. 

Pakiet zasobów kursu jest dostępny na stronie internetowej projektu i obejmuje propozycje 

materiałów na potrzeby szkolenia trenera (studia przypadków czy ćwiczenia grupowe). 

 

Jakie są 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. 

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

