
Program szkoleniowy dla profesjonalistów VET 
Pierwszy rezultat projektu Mob4app został opublikowany w
czerwcu 2021 roku i jest już dostępny na naszej stronie
internetowej. Program szkoleniowy ma na celu
umożliwienie zdobycia wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych przez profesjonalistów VET w celu
promowania transgranicznej długoterminowej mobilności
stażystów. Wejdź na naszą stronę internetową, aby uzyskać
dostęp do wersji programu szkoleniowego we wszystkich
językach partnerów projektu.

ZESTAW NARZĘDZI dla praktykantów i MŚP
W ramach rozwoju drugiego rezultatu projektu, wszyscy
partnerzy przeprowadzili w lecie wywiady z menadżerami
MŚP i trenerami VET, aby dowiedzieć się, jakie narzędzia są
potrzebne do wspierania długoterminowej mobilności
stażystów. Wyniki zostały zebrane i są obecnie
wykorzystywane do opracowania zestawu narzędzi.
Instrument ten będzie wkrótce dostępny na stronie
internetowej.

LTTA - Międzynarodowy Kurs Szkoleniowy
Od 27 września do 1 października partner projektu Berlink
zorganizował pierwszy międzynarodowy kurs szkoleniowy w
projekcie Mob4app. Podczas kursu, czternastu uczestników
z projektów partnerskich (Co.Meta, Pro Work, Cisl Marche,
Uniwersytet Pedagogiczny, BICC, SCC) dowiedziało się jak
promować, prowadzić i ułatwiać doświadczenia związane z
mobilnością długoterminową.

Spotkanie w ramach projektu transnarodowego
8 października przedstawiciele wszystkich partnerów zebrali
się online na drugim Międzynarodowym Spotkaniu
Projektowym. Spotkanie to miało na celu omówienie stanu
realizacji projektu, analizę przyszłych strategii oraz zebranie
opinii na temat struktury kolejnych działań.

Masowy Otwarty Kurs Online (MOOC)
Międzynarodowe Spotkanie dało także możliwość
przedyskutowania strategii rozwoju i organizacji trzeciego i
ostatniego rezultatu projektu Mob4app: MOOC. Partnerzy
mieli szansę zaprezentować przykłady, które mogą ułatwić
organizację i wybór odpowiednich narzędzi.

Wsparcie dla specjalistów VET w celu promowania mobilności transgranicznej w zakresie staży zawodowych
 

 PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

CONTACTS

Newsletter nr. 2 - Październik 2021 

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi- 

    NASI PARTNERZY
 

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

 
 

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

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 

Realizacja tego rezultatu będzie głównym tematem kolejnych
miesięcy działalności projektu. Będziemy na bieżąco
przekazywać najnowsze informacje.

https://www.mob4app.eu/
https://www.facebook.com/Mob4app
https://www.linkedin.com/company/mob4app/
https://www.mob4app.eu/

