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Numele proiectului: MASTERS - Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs 

Numarul proiectului: 2019-1-RO01-KA202-063055 

Durata proiectului: 01.10.2019 - 30.09.2021 

 

Ce este proiectul MASTERS? 

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 din cadrul companiei care operează în IMM-uri, formatori VET și consilieri de locuri de 

muncă, astfel încât să le permită implementarea eficientă și programe de ucenicie de înaltă calitate. 

 

Statusul actual al activitatilor 

 O2, „Dezvoltarea programului curricular pentru profesorii din cadrul companiei și IMM-urile 

implicate în programele de ucenicie a fost finalizată” și este disponibil în prezent în limba 

engleză la următorul link: https://masters.erasmus.site/mooc/my/.  

Programul curricular are ca scop furnizarea de competențe / competențe specifice pentru 

gestionarea și furnizarea de formare de succes cursanților la locul de muncă, tutorilor din cadrul 

companiei. Curriculum-ul este livrat sub forma unui MOOC, inclusiv un pachet de resurse / set de 

instrumente pentru instruire offline. Este structurat în 3 module și abordează următoarele 

probleme: 

 situația tutorilor din cadrul întreprinderii din întreaga UE și statutul lor de formatori și 

lucrători în companii  

 strategii pentru a sprijini procesul de învățare al unui stagiar 

 cooperarea eficientă cu furnizorii externi, printre altele, cu instituții de formare sau 
agenții de ocupare a forței de muncă pentru a dezvolta parteneriate puternice. 

https://masters.erasmus.site/mooc/my/
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Structura instruirii online este următoarea: 

 

 

 IO3, „Dezvoltarea programului curricular pentru consilierii / practicienii în locuri de muncă 

(sectorul public și privat) implicați în programele de ucenicie” a fost de asemenea finalizat și 

este disponibil în secțiunea  Rezultate de pe site-ul web al proietcului: 

Programul curricular abordează următoarele probleme: 

 schemele de ucenicie în Europa și rolul consilierilor în muncă în Europa în conformitate cu 

politicile europene existente 

 strategii de lucru cu ucenicii și nevoile acestora 

 cooperarea eficientă cu angajatorii și companiile pe parcursul implementării programelor de 

ucenicie 

 managementul eficient al proiectului. 

Pachetul de resurse al cursului este disponibil pe site-ul web al proiectului și include teste, studii de 

caz și îndrumări pentru implementarea activităților practice și a sesiunilor de „formare a 

formatorului”. 

Care sunt etapele urmatoare? 

Proiectul a atins etapa finală de implementare; ultimii pași de făcut sunt: 

■ testarea pilot a programelor de învățământ cu 30 de profesori în companie sau aspiranți 

profesori în cadrul companiei și 30 de consilieri în carieră prin ateliere online și față în față și 

grupuri de lucru 

■ dezvoltați două ghiduri de învățare auto-direcționate pentru cursanți pentru a-i sprijini în 

utilizarea resurselor de învățare MASTERS pe cont propriu 

■ să dezvolte un set de instrumente pentru recunoașterea învățării informale și non-formale 

dobândite prin WBL 

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

