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Informacje o projekcie
Projekt
MOB4APP
ma
na
celu
wzmocnienie rozwoju zawodowego osób
zajmujących się kształceniem i szkoleniem
zawodowym,
aby
poprawić
jakość
rzeczywistej oferty kształcenia opartego
na
pracy,
koncentrując
się
na
doświadczeniach związanych ze stażami
za granicą. Jego celem jest zapewnienie
nauczycielom i trenerom VET konkretnej
wiedzy,
umiejętności
i
kompetencji
niezbędnych
do
promowania,
prowadzenia, wspomagania, ułatwiania i
oceniania efektywnych staży zawodowych
za granicą.

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA
NARODOWE SPOTKANIA PROMUJĄCE
W listopadzie i grudniu 2021 r. w każdym z
krajów partnerskich zorganizowano pierwsze
wydarzenia narodowe spotkania promujące.
Podczas tych wydarzeń uczestnicy mieli okazję
zapoznać się z rezultatami uzyskanymi w ramach
pierwszego
produktu
projektu
(Program
Szkoleniowy IO1). Uczestnicy zdobyli wiedzę na
temat ogólnych aspektów staży zawodowych za
granicą w krajach partnerskich projektu
Mob4App
oraz
programu
szkoleniowego
mającego na celu promowanie biegłości
specjalistów VET w zakresie wdrażania,
zarządzania i wspierania długoterminowej
mobilności dla stażystów. Przedstawiono również
kolejne etapy projektu, które są w trakcie
opracowywania.

IO2 TOOLKIT
Na podstawie wyników uzyskanych po wywiadach,
które partnerzy przeprowadzili z menedżerami MŚP
i specjalistami VET latem 2021 r., partnerzy projektu
opracowali Toolkit, aby zaspokoić potrzeby zarówno
MŚP, jak i stażystów. Ten zestaw narzędzi zapewni
niezbędne informacje dla firm wysyłających, firm
goszczących i uczestników na temat podstawowych
zasobów i narzędzi dla mobilności, a przede
wszystkim na temat zarządzania doświadczeniem
mobilności.
IO3 MOOC
Partnerzy opracowywali scenariusze dla MOOC w
ciągu ostatnich kilku miesięcy i przygotowują się do
podjęcia ostatniego zadania IO3, jakim jest
faktyczne stworzenie MOOC. 7 modułów MOOC,
nad którymi pracują partnerzy, będzie miało
następującą strukturę: Jakie są korzyści staży
długoterminowych; Ramy prawne; Jak działa system;
Jak zarządzać stażami; Procedury administracyjne i
finansowe; Jak pośredniczyć i komunikować się
wewnętrznie i zewnętrznie; scenariusze są obecnie
poprawiane i będą stanowiły podstawę MOOC,
który zostanie opublikowany i udostępniony na
platformie Thinkfic w języku angielskim i językach
wszystkich partnerów.
CYFROWA ODZNAKA
W ostatnich tygodniach została opublikowana
cyfrowa odznaka Mob4App. Odznaka podzielona
jest na dwie kategorie: Mob4App Expert dla osób,
które aktywnie uczestniczyły w działaniach
projektowych oraz Mob4App Ambassador dla osób,
które
brały
udział
w
działaniach
upowszechniających. Jeśli również brałeś udział w
jednym z tych działań i chciałbyś otrzymać swoją
odznakę, napisz na adres info@mob4app.eu.
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NAJNOWSZE DZIAŁANIA
Międzynarodowe Spotkanie Projektowe
Trzecie i ostatnie Międzynarodowe Spotkanie
Projektowe, którego gospodarzem będzie
Cámara de Comercio de España, odbędzie się w
lipcu tego roku. To ostatnie spotkanie posłuży
omówieniu
i
sfinalizowaniu
końcowych
rezultatów projektu po zakończeniu fazy
testowania i procesu optymalizacji produktów
intelektualnych. Spotkanie będzie pomocne w
zaplanowaniu
drugiego
wydarzenia
upowszechniającego oraz końcowych działań na
rzecz trwałości projektu.

Testy pilotażowe
Sesje testowania pilotażowego rozpoczną się w
najbliższych miesiącach, aby ocenić i udoskonalić
produkty intelektualne wypracowane w ciągu
pierwszych 18 miesięcy projektu. Do udziału w
nich zostaną zaproszeni specjaliści VET,
praktykanci oraz MŚP. Metodologia i zasady
pilotażu zostaną opracowane przez Co.Meta.
Jeśli chcesz wziąć udział w tych sesjach
testowych, napisz do (partnera kontaktowego)
info@mob4app.eu (ENG).

KONTAKT

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

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

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

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