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Na początek kilka słów wstępu…… 



 

 

 
 

 

 

 Projekt Erasmus + 
 

 Celem projektu jest podniesienie kompetencji 

kadry i wolontariuszy, aby mogli wnosić zmianę 

jakościową w swoich środowiskach lokalnych 

oraz w organizacji. Ważnym celem jest 

poznanie i zaadoptowanie dobrych praktyk i 

wzorców, technik i metod, które są stosowane 

w edukacji osób dorosłych.  

Zamiarem jest rozwój i wzmocnienie 

kompetencji pracowników, kadry zarządzającej 

oraz wolontariuszy. Jednym z elementów jest…. 



Europejski Plan Rozwoju Fundacji  

   Fundacja chce zrealizować ten plan poprzez 
uczestnictwo pracowników i wolontariuszy w 
szkoleniach organizowanych przez podmioty 
zagraniczne, które oprócz oferty przekazywania 
wiedzy "twardej" oferują proces nauki w 
środowisku międzynarodowym i 
międzykulturowym, gdzie wymiana doświadczeń, 
wiedzy i oczekiwań nabędzie innego wymiaru, 
niż rutynowe działania na poziomie lokalnym, 
regionalnym czy krajowym.  



Europejski Plan Rozwoju Fundacji 

    związany jest z działaniami w zakresie edukacji osób dojrzałych 
takich jak np. 

 edukacja podstawowa w zakresie poznawania i wykorzystania 
nowych technologii (kompetencje informatyczne) 

 edukacja językowa - komunikacja w językach obcych 

  budowanie nawyków zdrowego sposobu życia poprzez edukację 
zdrowotną i ruchową 

  edukacja społeczna i obywatelska poprzez rozwój wolontariatu osób 
dojrzałych 

 popularyzacja idei "uczenia się przez całe życie"  

 propagowanie upowszechnianie i rozwój kompetencji osób 
dojrzałych 



Grupy samokształceniowe 

W ramach projektu zawiązały się i działają grupy: 

Grupa samokształceniowa-Inter-Media E+ 

Grupa samokształceniowa-Rękodzieło E+ 

Grupa samokształceniowa-Kulturalni E+ 

Grupa samokształceniowa-Kulinarni E+   

Grupa samokształceniowa-Angielski ekstra E+ 

        Gości Państwa w tej chwili  Grupa 
samokształceniowa  Inter-Media E+ 

                                                                                              



Inter-Media E+ 

   Inter-Media E+ o sobie w statystykach: 

Data zawiązania/rozpoczęcia -18 kwiecień 2016. 

Od tej daty spotykaliśmy w każdym miesiącu w 
sumie przez 8 miesięcy w 2016 roku. 

W 2016r spotkaliśmy się 36 razy (dni) na 2,5 
godzinnych lekcjach. 

 Przepracowaliśmy 90 godzin. 

W szkoleniach uczestniczyły 224 osoby. 

Uczestnicy przepracowali 560 osobo/dni. 

 

 

 



Inter-Media E+  

           Odpowiemy na pytania: 

 Dlaczego chcieliśmy się uczyć sami? 

 Jak i gdzie oraz o czym uczyliśmy się? 

 O czym jeszcze chcemy się uczyć? 

 Dotychczas biegle nauczyliśmy się…….. 

 O tym wszystkim opowie Wam nasza  
koleżanka trenerka Halina, zapraszam !  



Co dalej zamierzamy? 

• Chcemy kontynuować nasze spotkania w 
2017roku.  

• W styczniu i lutym zapraszamy we wszystkie 
poniedziałki o 10.30 do Sektora3. 

• Chętnie skorzystamy z Waszych sugestii co do 
tematyki spotkań. 

• O liczności spotkań zadecyduje frekwencja w 
styczniu i lutym oraz dostępność sali. 

• Ukarze się harmonogram na dysku jak zawsze 
do zgłaszania swojego uczestnictwa.  

 



Inter-Media E+ 

  Już  teraz zapraszamy obecnych na mini   
wycieczkę po stronie : 

      www.wetransfer.com 
Przypomnimy co to takiego i do czego może 

być pomocne? Opracowaliśmy instrukcję i 
każdy z E+ ją otrzymał. 

Zaplanujemy ćwiczenia praktyczne z tego 
tematu na luty 2017 



Inter-Media E+ 

             

              Dziękujemy za uwagę ! 

      Zachęcamy do systematycznego      
odwiedzania  strony internetowej FAS 

                  www.f-as.pl  

Jest tam wiele pożytecznych informacji. 

http://www.f-as.pl/
http://www.f-as.pl/
http://www.f-as.pl/

