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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. 
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OBECNY ZAKRES PRAC 
Zakończyliśmy prace nad pierwszym rezultatem, analizą ról 

zawodowych i wyzwań związanych z programami praktyk 

zawodowych w Europie. Rezultat dostępny jest na stronie 

internetowej. 

Obecnie pracujemy nad drugim oraz trzecim rezultatem. 

- IO2: Poradnik dla szkoleniowców pracujących w MŚP, 

zaangażowanych w prowadzenie praktyk zawodowych. 

- IO3: Szkolenie online wraz z materiałami offline dla doradców 

zawodowych współpracujących przy programach praktyk 

zawodowych. 

W ramach obu rezultatów zostanie opracowany i przetestowany 

program nauczania dla rozwoju zawodowego grup docelowych. 

Celem rezultatów jest zapewnienie odpowiednich umiejętności / 

kompetencji do zarządzania i prowadzenia wysokiej jakości praktyk 

zawodowych oraz rozwijania nowych obszarów wiedzy. 
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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 

 

 

DRUGIE PONADNARODOWE SPOTKANIE 

To trudne czasy ze względu na sytuację COVID-19. Niestety 

partnerstwo nie mogło spotkać się osobiście w czerwcu na 

zaplanowanym drugim spotkaniu, które miało odbyć się 

w Walencji. Jako zespół zdecydowaliśmy, że musimy spotkać się 

online, aby omówić bieżące działania i nowe etapy projektu. 

Obecna sytuacja jest niepewna i postanowiliśmy zaczekać 

z ustaleniem daty kolejnego międzynarodowego spotkania, 

obserwując jak rozwinie się sytuacja epidemiologiczna. Podczas 

spotkania online, omówiliśmy drugi oraz trzeci rezultat, każdy 

z partnerów streszczając swoje postępy. To było bardzo 

wzbogacające spotkanie online! 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/masters.erasmus.site
https://masters.erasmus.site/
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