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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. 

 

NEWSLETTER NR 1 

NAZWA PROJEKTU: MASTERS - MAKE 

APPRENTICESHIP ATTRACTIVE IN EUROPEAN SMES 

NUMER PROJEKTU: 2019-1-RO01-KA202-063055 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.10.2019 - 30.09.2021 

 

OBECNY ZAKRES PRAC 

Pierwszym etapem w realizacji projektu jest dogłębna analiza programów 

nauczania w miejscu pracy (ang. work-based learning, WBL) na poziomie 

europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem programów przyuczania do 

zawodu i ich procedur administracyjnych. Partnerzy nie tylko analizują 

dostępne informacji, ale kontaktują się z osobami zaangażowanymi 

w programy praktyk - nauczycielami kształcenia i szkolenia zawodowego, 

doradcami zawodowymi i potencjalnych lub doświadczonymi trenerami 

pracy. Wyniki badań ujawnią potrzeby i profile, które należy utworzyć, 

regulujące kolejne etapy realizacji projektu, tj. opracowanie treści 

szkoleniowych. 
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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 

 

Strona internetowa MASTERS w opracowaniu! 

PIERWSZE SPOTKANIE 

 

Po raz pierwszy partnerstwo miało okazję się spotkać 

w Rzeszowie w dniach 21 i 22 listopada 2019r., gdzie 

gospodarzem był CWEP. Kolejne spotkanie partnerstwa 

odbędzie się w Walencji 02 i 3 lipca 2020r. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Masters-108906240579048/

