




EPALE  

Dostęp do blisko 53 000 
użytkowników w całej Europie,      
w tym ponad 3 400 w Polsce 
 
Ok. 14 500 unikalnych wejść na 
stronę miesięcznie 



TEMATY 



AMBASADORZY 

ekspert ds. nowych 
technologii 

bibliotekarka 

2 ekspertów  
ds. działań edukacyjnych 

w instytucjach kultury 

ekspert  
ds. ewaluacji 

doradca 
zawodowy 

wykładowca 
- edukacja językowa 

4 trenerów  

2 andragogów 

2 specjalistów 
ds. HR 

2019 

1 edukator 
seniorów 



ZAGADNIENIA 
 motywacja 

 projektowanie działań edukacyjnych   

 metody szkoleniowe, narzędzia, grywalizacja, storytelling 

 nowe technologie, VR, webinary, podcasty 

 edukacja kulturowa, działania edukacyjne dla dorosłych w bibliotekach, 

instytucjach kultury, muzeach 

 edukacja osób z grup defaworyzowanych (seniorów, migrantów, osób 

niepełnosprawnych) 

 edukacja językowa, obywatelska, antydyskryminacyjna, ekologiczna, 

finansowa, międzypokoleniowa 

 włączenie społeczne, umiejętności podstawowe   

 mentoring, tutoring, superwizja,  

 ewaluacja projektów szkoleniowych 



Publikacje 

Artykuły 

Informacje o 
szkoleniach, 
konferencjach dla 
edukatorów dorosłych 

Najnowsze 
informacje Publikacje w PDF, prezentacje, 

nagrania z webinarów, linki 

+ 

Krótki opis 



 



TŁUMACZENIA 



GRUPY DYSKUSYJNE  
„Społeczności Praktyków” 

 Pogromcy mitów rozwojowych 

 HR Lab 

 Ewaluacja zorientowana na użyteczność 

 Jak robić eLearning, Webinary i efektywnie 
szkolić przez internet? 

 Laboratorium inspiracji andragogicznych 

 Edukacja w działaniu jak uczyć poza salą 
szkoleniową? 

 



PUBLIKACJE 



PROMOCJA 





WYDARZENIA 



WEBINARIA EPALE  
(nagrania dostępne na EPALE) 

  Metoda biograficzna w działaniach 
edukacyjnych  

 Ewaluacja nie musi być nudna!   

 Wiarygodność trenera – by wizerunek 
szedł w parze z wiedzą merytoryczną 

 Nowoczesne technologie w aktywizacji 
społecznej osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 

 Zintegrowany system kwalifikacji – zalety, 
możliwości, perspektywy 

 W jaki sposób rozwijać kompetencje 
cyfrowe u dorosłych?  

 Wszystko co chcielibyście wiedzieć o 
europejskiej polityce uczenia się  
dorosłych, ale baliście się zapytać 

 Projektowanie kariery jako zadanie 
całożyciowe 

 Kiedy czuję, że się edukuję? O 
animowaniu społeczności lokalnych  

 Jak tworzyć programy rozwojowe 
odpowiadające na potrzeby 
pracowników? 

 

 



  



https://www.facebook.com/epalepolska  
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Krajowe Biuro EPALE 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Narodowa Agencja Programu Erasmus+  
  

ZESPÓŁ: 

Justyna Bednarz   jbednarz@frse.org.pl 

Iwona Buks                ibuks@frse.org.pl   

Małgorzata Dybała   mdybala@frse.org.pl  

Karolina Kwiatosz     kkwiatosz@frse.org.pl  

Karolina Milczarek    kmilczarek@frse.org.pl  

KONTAKT: 
 

tel.: 22 46 31 063, e-mail: epale@frse.org.pl  
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