Celem projektu MASTER jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania dla małych i
średnich przedsiębiorstw, które będą mogły dokształcać się poprzez system e-learningowy
dostępny poprzez różne narzędzia komunikacyjne
The aim of this project is to develop an innovative system able to provide learning
resources for small and micro enterprises, through a multichannel and adaptive system.

www.masterenterprise.eu, www.gruppodida.it, innovazione@gruppodida.it

Projekt MASTER - „System Wielokanałowego Kształcenia dla Małych i
Średnich Przedsiębiorstw” (Multichannel Adaptive System Training for
micro, small and medium Enterprises) jest finansowany ze środków
unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci Lifelong Learning
Programme - 'Uczenie się Przez Całe Życie'.

Multichannel Adaptive System Training for micro, small and medium
Enterprises (MASTER) is a project funded by the Lifelong
Learning-Leonardo da Vinci Programme. Its main aim is to support the
training processes of small, medium and micro enterprises.

The project aims at developing an innovative system able to provide
Celem projektu MASTER jest ułatwienie dostępu do nowych
specific training contents by means of a multichannel system (web,
możliwości szkoleniowych i zredukowanie nakładów ponoszonych na
mobile,…), as well as to integrate ontological systems so as to support
szkolenia pracodawców i pracowników, które w przypadku relatywnie
the alignment of competencies among the training system and the
niskiego poziomu zatrudnienia nie zwracają się w krótkim okresie.
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Zostaną przetransferowane innowacyjne rezultaty, metodologie oraz
This will also enable
the organic
Celem projektu MASTER jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania
dla małych
i integration of the training and
narzędzia związane z adaptacyjnym systemem kształcenia
development
policies
with
those
selected
within the human resources.
średnich przedsiębiorstw,
któreplatformy
będą mogły
dokształcać się poprzez system e-learningowy
wielokanałowego
poprzez zastosowanie
e-learningowej,
dostępnej
poprzez
różne
narzędzia
odbioru
multimedialnego:
dostępny poprzez różne narzędzia komunikacyjne
The project is composed of 8 partners, including DIDA, belonging to 4
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Countries (Hungary, Austria, Italy, Poland).
Założeniem projektu jest wsparcie systemu kształcenia zawodowego
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związanych z zastosowaniem e-learningu w szkoleniach, a także
podniesienie konkurencyjności zaangażowanych firm poprzez
kreowanie nowych możliwości w zakresie kształcenia zawodowego.
Projekt MASTER opiera się na innowacjach, wywodzących się z
różnych projektów rezultatach i wiedzy partnerów w nim
uczestniczących. W projekcie MASTER bierze udział 8 partnerów z 4
różnych krajów europejskich (Węgry, Austria, Włochy, Polska)
Okres trwania projektu: 24 miesiące (Listopad 2010 - Październik
2012)
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