
 

 

 ++ MICROLEARNINGS FOR TRAINERS AND TEACHERS IN VET ++ 

 

 

POZNAJ NAS I NASZE KLIPY MICROLEARNING! 

 
Zapraszamy na spotkanie i prezentację wyjątkowych edukacyjnych klipów video dla trenerów 

i edukatorów oraz osób pracujących z młodymi pracownikami oraz osobami  dopiero 
rozpoczynającymi pracę zawodową.  

 
Pierwsze spotkanie dedykowane naszym filmom miało miejsce w czerwcu we Francji i przyciągnęło 
sporą grupę osób zawodowo pracującymi z młodymi ludźmi. Kolejne spotkania odbędą się we wrześniu 
w Austrii, Wielkiej Brytanii i w Polsce!  
 
Podczas spotkania poznasz nasze klipy wideo jako wyjątkowe narzędzie edukacyjne, które pomoże ci 
w twojej pracy. Z filmów dowiesz się:  
✓ Jak uczą się młode pokolenia, jak przygotować młodych ludzi do pracy i jak ich motywować; 
✓ Jak zbudować efektywne i autentyczne przywództwo i jak budować otwartą kulturę organizacyjną; 
✓ Jak pracować z młodymi generacjami, jak radzić sobie z ich perspektywą, wartościami, 

oczekiwaniami; jak rozwijać ich potencjał i talenty; 
✓ Jak znaleźć stażystę i stworzyć mu inspirujące miejsce pracy? 
✓ Jak rozwiązywać konflikty między młodymi ludźmi w miejscu pracy; jak radzić sobie z 

cybermobbingiem i social mediami. 
 
Jesteś zainteresowany/a? Dołącz do nas i przyjdź na spotkanie: 
 
Kiedy: 28 września 2017, godzina 9.00 – 12.00 
Gdzie? Ambasada Krakowian, Kraków, ul. Stolarska  9 
 

Wszystkie klipy dostępne są online. Możesz je znaleźć na naszej stronie:  

Obejrzyj filmy tutaj 

Kto powinien poznać nasze klipy? Who should watch these Microlearnings? Głównymi adresatami są 
nauczyciele i trenerzy pracujący w szeroko rozumianej edukacji zawodowej, studenci mogą również nauczyć się 
wiele z tego materiału. Zapraszamy! 

 

http://www.microlearnings.eu/pl
http://www.microlearnings.eu/pl
http://www.orangehill.pl


 
 
 
 
 

 

 Koordynator Projektu: 

Beate Dobler-Tomek, ibis acam Bildungs 
GmbH (AT) 

Geiselbergstr. 26 - 32/5 A-1110 Wien, Austria 
T: +43 1718 86 86 451  
E:   beate.dobler-tomek@ibisacam.at    
www.ibisacam.at 

 

Polska 

Ewa Zaroda, Orange Hill Sp. z o.o. 

ul. Poznańska 6/4 30-012 Kraków, Polska 
T: +48 12 353 05 59   
E: ewa.zaroda@orangehill.pl  
www.orangehill.pl  

 

 

Austria 

Marina Begic, NeuKurs GmbH  

Edelhofgasse 10 A-1180 Wien, Austria  
T: +43 1 962 11 0 
E: marina.begic@neukurs.com   
www.neukurs.com 

Francja 

Laurent Dedieu, Leno Consulting 

3, rue de la boucherie 31560 Nailloux, France  
T: +33 6 37 64 84 44  
E:  laurent.dedieu@leno.fr   
www.leno.fr    

Wielka Brytania 

Stephen Austin, Coventry University  

Priory Street Coventry CV1 5FB, United 
Kingdom T: +44 24 7765 8297  
E: stephen.austin@coventry.ac.uk 
www.coventry.ac.uk 

 

 

“Microlearnings for trainers and teachers in VET systems” jest projektem partnerskim 5 partnerów z Austrii, 
Francji, Polski I Wielkiej Brytanii skierowanym do trenerów/edukatorów oraz stażystów/praktykantów w 
systemach edukacji zawodowej. 

Projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej 
autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.  
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