
Projekt MOB4APP ma na celu
wzmocnienie rozwoju zawodowego
profesjonalistów VET w celu poprawy
jakości 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 skutecznych doświadczeń
związanych ze stażami za granicą.
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Ponadnarodowe spotkanie projektowe
W dniach 28 i 29 lipca w Madrycie odbyło się trzecie
i podsumowujące spotkanie ponadnarodowe w
ramach projektu, którego gospodarzem była
Cámara de Comercio de España. To ostatnie
spotkanie pozwoliło uczestnikom na
przedyskutowanie i sfinalizowanie najnowszych
rezultatów projektu po fazie testów i procesie
optymalizacji efektów projektu (IO). Spotkanie było
podstawą do  zaplanowania drugiego spotkania
rozpowszechniającego oraz końcowych działań
związanych z trwałością projektu.

Drugi test pilotażowy
Testowanie pilotażowe pozwoliło na ocenę efektów
(IO) wytworzonych w ramach projektu, a głównym 
 celem było zbadanie wraz ze wszystkimi
partnerami skuteczności każdego IO. Podczas fazy
testowania uczestnicy badali projekt i rezultaty (IO)
poprzez jego platformy, podkreślając mocne i słabe
strony, dając ważne informacje zwrotne, które będą
miały kluczową rolę w ulepszaniu projektu.
Metodologia i zasady tego pilotażu zostały
opracowane przez Co.Meta, która również
otrzymała i przetworzyła dane w celu stworzenia
ogólnego raportu z testowania.

Massive Online Open Course
Trzeci produkt projektu, udostępniony w czerwcu
2022 r., to otwarty kurs online (MOOC)
przeznaczony dla specjalistów VET zaangażowanych
w zarządzanie i wspieranie stażystów za granicą.
MOOC jest zbudowany z 7 modułów szkoleniowych,
dostarczających wszystkich istotnych informacji
dotyczących mobilności transgranicznej w zakresie
staży. MOOC został poddany testowi pilotażowemu
przeprowadzonemu przez zainteresowane
podmioty w celu sprawdzenia jego skuteczności.

Spotkania rozpowszechniające
Drugie spotkania rozpowszechniające odbyły się
w każdym kraju partnerskim w okresie od
sierpnia do października 2022 roku. Podczas
tych wydarzeń uczestnicy mieli okazję zapoznać
się ze wszystkimi wytworzonymi rezultatami
projektu (IO1 Training Programme, IO2 Toolkit,
IO3 MOOC).

Wspólnota praktyki
JW lipcu projekt Wspólnoty Praktyki pozwolił
wszystkim uczestnikom chętnym do podzielenia
się swoimi doświadczeniami w zakresie
długoterminowej mobilności praktykantów na
zrelacjonowanie przemyśleń i najważniejszych
punktów szkolenia. Społeczność ta jest dostępna
na portalu EPALE (Electronic Platform for Adult
Learning in Europe) stworzonym przez Komisję
Europejską. Kliknij tutaj żeby przyłączyć się do
grupy.

https://sites.google.com/view/mob4app-online-platform
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Cámara de Comercio de España
https://www.camara.es
Email: carolina.perondi@camara.es1. MOB4APP Program Szkolenia

Pierwszym rezultatem projektu będzie 32-
godzinny program szkoleniowy promujący
umiejętności specjalistów VET w zakresie
wdrażania, zarządzania i wspierania
długoterminowej mobilności stażystów.

NASZE PARTNERSTWO
Działania w ramach MOB4APP prowadzone są
przez konsorcjum złożone z siedmiu organizacji
partnerskich z sześciu różnych 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 

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- 
ble for any use which may be made of the information contained therein.
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2. MOB4APP Zestaw narzędzi dla 
stażystów I MŚP
Drugim rezultatem będzie zapewnienie
kluczowych informacji, wytycznych i praktycznych
narzędzi przydatnych do wspierania MŚP i
stażystów w stosowaniu i zarządzaniu
długoterminową mobilnością. 

MOB4APP MOOC
Trzeci produkt będzie obejmował kurs
szkoleniowy online dla profesjonalistów VET
poszukujących informacji potrzebnych do
zorganizowania staży za granicą.

Platforma Online
Stworzyliśmy platformę internetową dostępną na
stronie MOB4APP, której celem jest zapewnienie
ścieżek edukacyjnych, zasobów i narzędzi do
promowania długoterminowej mobilności
stażystów. Wszyscy partnerzy projektu mają
dostęp do platformy online w swoim ojczystym
języku; co więcej, zestaw narzędzi w IO2 pozwala
na sprawniejszą nawigację po platformie, a także
został wzbogacony o słowniczek, aby ułatwić
użytkownikowi korzystanie z niej.  Kliknij tutaj aby
odwiedzić platformę.
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https://www.facebook.com/Mob4app
https://www.linkedin.com/company/mob4app/
https://www.mob4app.eu/
https://epale.ec.europa.eu/en/erasmus/mob4app-project-strengthening-vet-professionals-promoting-cross-border-mobility

