Chcesz poznać metody motywowania dorosłych do uczenia się? Poszukujesz narzędzi,
które Ci w tym pomogą? Interesują Cię nowe technologie i trendy w edukacji? Weź udział
w konferencji organizowanej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Warszawie oraz Krajowe Biuro Elektronicznej Platformy na rzecz uczenia się
dorosłych w Europie (EPALE).

Podczas konferencji:
1. Omówimy priorytety programu Erasmus+ w kontekście kształcenia dorosłych oraz
kształcenia i szkolenia zawodowego.
2. Pokażemy jak korzystać z zasobów internetowych w nauczaniu i uczeniu się.
3. Zaprezentujemy potencjał nowoczesnych narzędzi elektronicznych we wspieraniu
edukacji i rozwoju zawodowego w kontekście europejskim.
4. Zachęcimy Państwa do dzielenia się sukcesem i pokażemy płynące z tego korzyści.
5. Przybliżymy koncepcję „Design Thinking” jako metodę motywującą do podejmowania
aktywności edukacyjnej.
6. Przedstawimy Platformę EPALE jako narzędzie do doskonalenia swoich kompetencji
w obszarze edukacji dorosłych.
7. Zaprezentujemy Portfolio Europass i omówimy sposoby skutecznej prezentacji na
rynku pracy i edukacji.

Spotkanie odbędzie się 4 października 2017 r. w Warszawie, w Mazowieckim
Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, (ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa),
w godzinach 11:00-14:30.

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Zapisy wyłącznie drogą elektroniczną. Aby zgłosić chęć uczestnictwa i zarejestrować się na
konferencję konieczne jest wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego. Termin
zgłoszeń upływa 3 października 2017 r. Liczba miejsc ograniczona. Udział w konferencji jest
bezpłatny.

RAMOWY PROGRAM
10.30-11.00 Rejestracja
11.00-11.15 Otwarcie konferencji

Jarosław Zaroń, Dyrektor
MSCDN

11.15-11.30 Priorytety programu Erasmus+ w kontekście
kształcenia dorosłych z uwzględnieniem
aspektów zawodowych.
11.30-11.45 Jak korzystać z zasobów internetowych w
nauczaniu i uczeniu się. Rola projektów
edukacyjnych w podnoszeniu efektywności
nauczania i uczenia się.
11.45-12.15 Podziel się sukcesem, czyli upowszechnianie
rezultatów projektów.
12.15-12.30 EPALE – elektroniczne narzędzie wspierające
edukację zawodową i edukację dorosłych.
12.30-13.00 Wspieranie rozwoju zawodowego pracownika
w aspekcie wiedzy i kompetencji z
wykorzystaniem dostępnych, nowoczesnych
narzędzi elektronicznych.
13.00-13.20 Przerwa kawowa
13.20-13.50 Motywacja osób dorosłych do uczenia się
13.50-14.20 Portfolio Europass narzędziem skutecznej
prezentacji na rynku pracy i edukacji.
14.20-14.30 Podsumowanie konferencji
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