EDUKATOR OSÓB DOROSŁYCH – KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
Konferencja podsumowująca i upowszechniająca rezultaty projektu
„ Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych"
Fundacja Innowacja i Wiedza oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie zapraszają do udziału w
konferencji, która odbędzie się w dniu 15 października 2020 roku w Centrum Konferencyjnym West
Gate, Al. Jerozolimskie 92, 00-807, Warszawa. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zapraszamy do udziału osobistego. Konferencja będzie organizowana zgodnie z wymaganiami
Głównego Inspektora Sanitarnego. Dla osób chętnych będzie możliwość uczestnictwa online na
platformie Zoom.
Celem konferencji jest prezentacja rezultatów projektu „Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów
osób dorosłych”. Podczas wydarzenia podsumujemy wyniki badań nt. funkcjonowania systemów
edukacji osób dorosłych w Europie – w Anglii, Włoszech i w Polsce. Zaprezentujemy również
innowacyjny podręcznik szkoleniowy dla edukatorów osób dorosłych, który daje możliwość
samodzielnego dokształcania oraz proponuje efektywne metody i narzędzia do pracy indywidualnej i
grupowej.
Na zakończenie podzielimy się naszymi wnioskami i dobrymi praktykami zebranymi podczas szkoleń
pilotażowych i realizacji projektu.
Na zgłoszenia czekamy do 8.10.2020 r. Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj lub:
https://docs.google.com/forms/d/1judzNWeqmVUWuYqeMbQ3QTwww0iNV9fZLXuEU0c9Fw/edit?usp=sharing
Konferencja jest organizowana w ramach projektu "Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów
osób dorosłych", którego celem jest rozwinięcie kompetencji wśród kadry doradców zawodowoedukacyjnych pracujących z osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zwłaszcza z
osobami o niższych umiejętnościach bądź kwalifikacjach.
Projekt realizowany jest przez międzynarodowe partnerstwo, reprezentowane przez 4 organizacje:
1. Fundacja Innowacja i Wiedza (Polska) – Lider projektu
2. Kuratorium Oświaty w Warszawie (Polska)
3. Sysco Business Skills Academy (Wielka Brytania)
4. Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci Onlus Associazione (Włochy)
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://www.fiiw.pl w zakładce "projekty
realizowane".
Kontakt do organizatora:
Fundacja Innowacja i Wiedza, konferencja@fiiw.pl, tel. 22 225 25 48
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+
Fundacja Innowacja i Wiedza, al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5b, 02-797 Warszawa
www.fiiw.pl, +48 22 225 25 48, fiiw@fiiw.pl

