
Wybieram Świadomie  
~nowatorskie narzędzia budowania ścieżki kariery

Partnerstwa strategiczne

Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”



Eduexpert partner wiodący

2010 - Eduexpert rozwija produkty edukacyjne od 2010 roku.

edukacja Zespół doświadczonych ekspertów technologicznych i

edukacyjnych.

multimedia Tworzy własne produkty, e-zasoby, multimedia, pomoce

dydaktyczne i plany lekcji dla nauczycieli.

duże 

projekty

Wdrożono 7 dużych projektów - krajowych i

międzynarodowych w partnerstwie z NGO i partnerami

biznesowymi.

partnerstwo
Rozwijamy międzynarodowe partnerstwa i współpracę z

firmami, skupiając praktyków i ekspertów z sektora

edukacji.



Co robimy: 

Edukacyjne 
projekty 

międzynarodowe 
i krajowe

szkolenia

Publikowanie 
multimediów



Konsorcjum projektu
Konsorcjum projektowe składa się z trzech organizacji partnerskich

pochodzących z krajów Unii Europejskiej.

Sistema
Turismo -
Włochy

UK Butterflies 
LTD Wielka 

Brytania

Eduexpert
(lider 

projektu) -
Polska



Cel projektu: 

Wypracowanie uniwersalnych wielojęzycznych narzędzi i

materiałów, które w sposób bezpośredni przyczynią się do

zwiększenia poziomu świadomości młodzieży szkolnej w zakresie

rozwoju poszczególnych obszarów kompetencji kluczowych,

istotnych z punktu widzenia rynku pracy.

Czas realizacji:

01.09.2016 -31.08.2018



Strona projektu: 

http://www.erasmusproject.pl/



Rezultaty projektu: 

multimedia

Gry dydaktyczne i materiały multimedialne w zakresie rozwijania

kompetencji kluczowych z odniesieniem do rynku pracy i budowania ścieżki

kariery

scenariusze
Gotowe scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą metodą projektu w zakresie

rozwijania kompetencji kluczowych z odniesieniem do rynku pracy

Platforma 

doradcza

Innowacyjna platforma doradcza - pokazująca i prezentująca 4

najważniejsze obszary przyrodniczy, matematyczny i naukę czytania i

pisania w powiązaniu z branżami wykorzystującymi te kompetencje



Rezultaty projektu: 

Scenariusze zajęć -



Rezultaty projektu: 

1. platforma doradcza dla młodzieży

–w 3 językach

2. multimedia edukacyjne dla młodzieży

–w 3 językach



Rezultaty projektu w odniesieniu do 

kompetencji kluczowych: 
Kompetencje kluczowe niezbędne są do samorealizacji i rozwoju 

osobistego, a także integracji społecznej i zdobycia zatrudnienia.

Opracowane zostaną materiały dydaktyczne multimedialne 

dedykowane do rozwijania poszczególnych kompetencji kluczowych, 

wskazujących możliwości rozwoju ścieżki kariery z wykorzystaniem 

mocnych stron tych kompetencji:

- dostosowane treści, formy i przekazu do młodzieży szkolnej,

- zestawy zadań połączone z elementami grywalizacji, rywalizacji, 

współpracy w zespole - kształtowanie umiejętności społecznych 

- elementy łączenia pasji, nowoczesnych technologii i możliwości 

rozwoju zawodowego,



Harmonogram upowszechniania 

rezultatów w projekcie: 

09.2016 -
początek 
projektu

03.2018 –
Seminarium we 

Włoszech –
prezentacja 
rezultatów 
projektu

05.2018 -
Seminarium w 

Wielkiej Brytanii
–prezentacja 
rezultatów 
projektu

06.2018 –
konferencja w 

Polsce
podsumowanie 

realizacji 
projektu



Co jest najważniejsze

we wdrażaniu rezultatów -

produktów edukacyjnych do 

szkół?

x

Dostosowanie do 

aktualnych potrzeb

uczniów

Nowoczesne 

wyposażenie szkoły

Dyrektor szkoły

Uczniowie Nauczyciel Rodzice



Jak tworzymy materiały 

multimedialne i programy?

• Metoda projektu daje swobodę wyboru metody

nauczania.

• Uwzględniamy dzieci niepełnosprawne.

• Możliwość pracy na większości urządzeń (tablica

interaktywna, laptop, tablet).

• Wsparcie dla nauczycieli i pomaganie im w osiągnięciu

celów edukacyjnych.

• Zapewnianie wiedzy z rynku pracy z uwzględnieniem

kultur, języków i narodów.

• Inspirowanie do doświadczenia różnorodności poprzez

ekspertów międzynarodowych



Dziękuję za uwagę

Agnieszka Dziedzic
Prezes Zarządu 

+48 665 055 243
agnieszka.dziedzic@eduexpert.eu

www.eduexpert.eu

1. Mądre wdrożenie technologii zwiększa efektywność 

pracy nauczycieli i ma duży wpływ na edukację 

uczniów.

http://www.eduexpert.eu/
http://www.eduexpert.eu/

