
(b) Analiza i opracowanie treści
Szkolenie zostało ostatecznie omówione w maju 2021
roku. Program szkoleniowy wyposaży uczestników w
szereg kompetencji, takich jak: określenie ram
prawnych dla LTMA (długoterminowa transgraniczna
mobilność stażystów), podkreślanie korzyści płynących
z LTMA dla 

Program szkoleniowy (a) Grupy fokusowe
Została zorganizowana grupa fokusowa i
przeprowadzone pierwsze badanie fokusowe w celu
przygotowania pierwszego protokołu (profil
uczestników szkolenia). Druga sesja fokusowa została
zorganizowana i przeprowadzona w celu
przygotowania drugiego protokołu (potrzeby
szkoleniowe).

Analiza interesariuszy i analiza kontekstu
W celu stworzenia podstaw dla struktury i organizacji
programu szkoleniowego została przeprowadzona
analiza interesariuszy i analiza kontekstu
organizacyjnego.

Spotkanie inauguracyjne
Podczas spotkania inauguracyjnego, które odbyło
się online 4 grudnia 2020 r., partnerzy omówili
szczegóły projektu, analizując oczekiwane rezultaty,
możliwe grupy docelowe, upowszechnianie,
zadania administracyjne i kwestie finansowe.

Upowszechnianie projektu 
W ramach tego działania przyjęte zostało logo
projektu. Poczyniono ustalenia w sprawie
rozpoczęcia upowszechniania projektów w
mediach społecznościowych i na stronie
internetowej CCBI, co było realizowane od stycznia
2021 roku.

 
W całej Europie istnieje obecnie znaczna rozbieżność
pomiędzy korzyściami płynącymi z długoterminowej
mobilności międzynarodowej w ramach staży (LTMA)
zawodowych a jakością kompetencji zawodowych
wymaganych do skutecznego realizowania tej praktyki.

Wejście młodych ludzi na rynek pracy jest
problematyczne: z tego powodu rozwój staży
zawodowych powrócił na pierwszy plan, stając się jednym
z głównych celów europejskiej i krajowej polityki
edukacyjnej.

Aby odpowiedzieć na tę potrzebę, projekt MOB4APP
wzmocni rolę specjalistów VET jako łącznika pomiędzy
stażystami a firmami (w szczególności MŚP), w celu
wdrożenia długoterminowych doświadczeń mobilności w
Europie.

W tym biuletynie znajdą Państwo informacje o projekcie
w pigułce oraz opis przeprowadzonych działań.

Projekt MOB4APP ma na celu wzmocnienie rozwoju
zawodowego profesjonalistów VET w celu poprawy
jakości rzeczywistej oferty kształcenia opartego na
pracy, koncentrując się na długoterminowych stażach
zawodowych za granicą. Jego celem jest zapewnienie
nauczycielom i trenerom VET konkretnej wiedzy,
umiejętności i kompetencji niezbędnych do
promowania, prowadzenia, wspomagania, ułatwiania i
oceny efektywnych doświadczeń związanych ze stażami
za granicą.

Przeszkoleni specjaliści VET będą w stanie projektować,
rozwijać i dostarczać wysokiej jakości transnarodowe
rozwiązania edukacyjne, rozpoznając i przezwyciężając
niektóre z najczęstszych problemów związanych z
praktycznym wdrażaniem mobilności staży
zawodowych w Europie. Projekt będzie skierowany do
profesjonalistów VET jako głównej grupy docelowej
oraz stażystów i MŚP jako beneficjentów końcowych.
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1. Program szkoleniowy MOB4APP 
Pierwszym rezultatem projektu będzie 32-godzinny
program szkoleniowy mający na celu promowanie
biegłości profesjonalistów VET w zakresie wdrażania,
zarządzania i wspierania długoterminowej mobilności
stażystów.

2. Zestaw narzędzi dla stażystów i MŚP
Drugim rezultatem projektu będzie dostarczenie
kluczowych informacji, wskazówek i praktycznych
narzędzi przydatnych do wspierania MŚP i stażystów 
 w stosowaniu i zarządzaniu długoterminową
mobilnością.

Cámara de Comercio de España
https://www.camara.es
Email: carolina.perondi@camara.es

3. Masowy otwarty kurs online (MOOC)
Trzecim rezultatem projektu będzie kurs szkoleniowy
online dla specjalistów VET zaangażowanych w
zarządzanie i wspieranie doświadczeń związanych ze
stażami za granicą.

REZULTATY

NASI PARTNERZY

Działania MOB4APP wykonywane są przez
konsorcjum siedmiu organizacji partnerskich z
sześciu krajów europejskich: Włochy, Belgia,
Hiszpania, Polska, Holandia, Niemcy.

CISL Marche
https://cislmarche.it
Email: usr.marche@cisl.it 

Co.Meta S.r.l.
www.consultingmeta.com/
Email: g.gabbianelli@consultingmeta.it

PRO WORK
https://www.pro-work.nl 
Email: info@pro-work.nl

BERLINK
https://www.berlink.eu
Email: info@berlink.eu

Pedagogical University of Krakow
https://www.up.krakow.pl/
Email: krzysztof.gurba@gmail.com

Belgian-Italian Chamber of Commerce
http://www.ccitabel.com/ccib/en/
Email:info@ccitabel.com 
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wszystkich aktorów, wdrażanie skutecznych strategii
komunikacyjnych, a tym samym promowanie LTMA
wśród kluczowych organizacji i beneficjentów
końcowych z zastosowaniem strategii i technik
marketingowych i promocyjnych.
Szkolenie będzie nosiło oficjalną nazwę "Becoming
Long Term Cross-border Mobility for Apprentices
Expert and Ambassador".
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