POWER MASTER – CYKL WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH
Warsztaty podnoszące kompetencje zespołów projektowych - Skuteczność, Jakość, Innowacyjność
w projektach POWER VET

POWER MASTER to przedsięwzięcie zespołu projektów POWER VET, którego inauguracja przypada w roku 60-lecia
istnienia Europejskiego Funduszu Społecznego, 5-lecia realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu
społecznego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a także 30-lecia Programu Erasmus + w Europie.
POWER MASTER jest kolejnym, po POWERGEDONIE, wydarzeniem mającym na celu podniesienie jakości projektów
realizowanych na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój. POWERGEDON skupiał się na ludziach i usprawnieniu współpracy pomiędzy członkami zespołów
projektowych realizujących projekty mobilności uczniów i kadry kształcenia zawodowego. Natomiast, celem
warsztatów POWER MASTER jest podniesienie jakości wybranych etapów realizacji projektów mobilności POWER VET
w kontekście konkretnego obszaru zawodowego, w którym realizowany jest projekt. Skoncentrowanie warsztatów na
konkretnej branży zawodowej pozwoli uczestnikom POWER MASTER planować i podejmować działania projektowe
w taki sposób, aby przyniosły one tyle korzyści dla uczestników projektów i instytucji do ilu zostały przeznaczone. FRSE
chcąc zmotywować beneficjentów do realizacji projektów wykraczających poza standardowe schematy i rozwiązania
dla danej dziedziny kształcenia, proponuje warsztaty z cyklu POWER MASTER. W każdym roku planowana jest
organizacja przynajmniej jednego warsztatu z cyklu. Każde spotkanie będzie organizowane dla innej branży zawodowej.

POWER MASTER ma m.in. na celu:






Dostarczenie narzędzi i metod mogących usprawnić pracę nad projektem,
Zwiększenie potencjału i umiejętności zespołów projektowych z zakresu wybranych etapów realizacji projektu
POWER VET,
Zainspirowanie koordynatorów projektów do nowych wyzwań i działań wykraczających poza standardowe
schematy,
Sieciowanie uczestników warsztatów – razem można więcej!,
Identyfikację dobrych praktyk z danego obszaru zawodowego.

W ramach POWER MASTER zostaną przeprowadzone warsztaty z trenerami FRSE dotyczące m.in:





Jak skutecznie i innowacyjne upowszechniać rezultaty projektu?
Jak zaplanować i realizować ciekawy program praktyk/szkolenia?
Jak wspierać młodzież w osiągnięciu sukcesu zawodowego?
Jak motywować uczestników i członków zespołu projektowego?

Założenia cyklu warsztatów:








Realizacja min. 2 spotkań warsztatowych dla różnych branży,
Spotkania realizowane w formie dwudniowych warsztatów,
W jednym spotkaniu warsztatowym przewidywany jest udział ok. 40 uczestników z całej Polski tj.
przedstawicieli instytucji z danego obszaru tematycznego, będących beneficjentami projektów POWER – VET,
Eksperckie wykłady z danej dziedziny odnośnie innowacji w danym sektorze,
Warsztaty prowadzone przez trenerów FRSE,
Wizyty studyjne w instytucjach działających w danym obszarze tematycznym,
Realizacja warsztatów na terenie całej Polski.

