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Szanowni Państwo, 
 
Fundacja Innowacja i Wiedza serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty on-line z zakresu 
kompetencji i umiejętności dotyczących edukacji osób dorosłych, w ramach projektu 
‘Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych’ współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej, program ERASMUS+. 
Do udziału w szkoleniu zapraszamy edukatorów osób dorosłych, a zwłaszcza nauczycieli osób 
dorosłych, doradców zawodowych, , doradców kariery, trenerów , którzy chcą rozwinąć swoje 
kompetencje i wzbogacić swój warsztat o nowe narzędzia pracy.  
 
Warsztaty podzielone są na 5 modułów tematycznych: 

1. Umiejętności komunikacyjne w pracy edukatora osób dorosłych. 
2. Budowanie relacji z klientem w pracy edukatora osób dorosłych. 
3. Rynek usług edukacyjnych w Polsce. 
4. Diagnozowanie i praca nad przekonaniami ograniczającymi klienta 
5. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i tworzenie ścieżki edukacyjnej klienta. 

 
Każdy warsztat realizowany będzie w formie 4 godzin szkoleniowych on-line z 15 minutową 
przerwą, następnie uczestnicy otrzymają materiały do pracy własnej. Po każdym module 
szkoleniowym ustalony zostanie termin spotkania z trenerem, który omówi i zweryfikuje 
rezultaty pracy własnej uczestników. Celem spotkania będzie omówienie ewentualnych 
problemów lub wątpliwości.  
 
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15.06.2020 w formie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego (podpisany scan), który należy wysłać na adres: warsztaty@fiiw.pl.  
Limit miejsc - 15 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w warsztatach może wziąć jedna 
osoba z danej organizacji, w przypadku wolnych miejsc zasada ta może ulec zmianie. 
 
Terminy warsztatów: 
 

1. Moduł: Umiejętności komunikacyjne w pracy edukatora osób dorosłych. 
Termin realizacji: 17.06.2020, 10.00-13.15 
Trenerka:  Grażyna Knitter 

 
2. Moduł: Budowanie relacji z klientem w pracy edukatora osób dorosłych. 
Termin realizacji: 24.06.2020, 10.00-13.15 
Trenerka: Grażyna Knitter 
 
3. Moduł: Rynek usług edukacyjnych w Polsce. 
Termin realizacji: 01.07.2020, 10.00-13.15 
Trenerka: Grażyna Knitter  

 
4. Moduł: Diagnozowanie i praca nad przekonaniami ograniczającymi klienta. 
Termin realizacji: 10.07.2020, 10.00-13.15 
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Trenerka: Izabela Mleczko  
 

5. Moduł: Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i tworzenie ścieżki edukacyjnej 
klienta. 

Termin realizacji: 17.07.2020, 10.00-13.15 
Trenerka: Izabela Mleczko  

 
Warsztaty mają charakter pilotażowy i są formą weryfikacji pakietu szkoleniowego dla 
edukatorów osób dorosłych, który powstał w ramach projektu ‘Poszerzanie i rozwój 
kompetencji edukatorów osób dorosłych’. Celem projektu jest rozwinięcie nowych 
kompetencji wśród kadry doradców zawodowo-edukacyjnych, którzy pracują z osobami 
dorosłymi, zwłaszcza o niższych umiejętnościach bądź kwalifikacjach. Projekt realizowany jest 
w partnerstwie cztery organizacji z Anglii, Włoch i Polski. Szczegółowe informacje o projekcie 
i warsztatach dostępne są na stronie www.fiiw.pl w zakładce „projekty realizowane.”  
 
Pytania prosimy kierować na adres warsztaty@fiiw.pl lub telefonicznie: +48 501 317 213 
 
 

 
Z poważaniem, 

Katarzyna Jaszczuk 
Wiceprezes Fundacji 

 
 


