EURO-FORUM
20-010 Lublin
ul. Graniczna 4/7,8
tel./fax: 81 534 95 72
www.euro-forum.lublin.pl

Euro-Forum jest firmą szkoleniową działającą od ponad 15 lat.
Prowadzimy szkolenia komercyjne (językowe, e-learningowe) jak również w ramach projektów
z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. W okresie 2009-2015 zrealizowaliśmy
32 projekty dla 7036 uczestników.
Tematyka zrealizowanych projektów jest szeroka, począwszy od projektów językowych poprzez
szkolenia zawodowe oraz informatyczne skierowane do uczestników ze wszystkich kategorii
wiekowych (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby 50+) oraz wielu różnych grup docelowych na
terenie całej Polski, głównie na terenie województwa lubelskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego,
mazowieckiego i lubuskiego. Współpraca z wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą trenerską
daje gwarancję pełnej satysfakcji uczestników szkoleń oraz bardzo dobre wyniki podczas egzaminów
weryfikujących zdobytą przez nich wiedzę.
Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych przez Euro-Forum projektów:
I.

Kompetencje kluczowe i ICT – szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego oraz obsługi
komputera

PROJEKT

OKRES REALIZACJI

LICZBA UCZESTNIKÓW

Angielski i komputer bez tajemnic!

01.03.2013 - 28.02.2015

360

Lubuskie Kompetencje Językowe

01.09.2013 - 30.04.2015

240

Wielkopolska Akademia Komputerowa

01.09.2013 - 31.12.2014

180

Wielkopolskie Kompetencje Językowe

01.09.2013 - 30.04.2015

240

Angielski i komputer dla dorosłych

01.10.2013 -3 0.06.2015

240

Dolnośląskie Kompetencje Językowe

01.11.2013 - 30.06.2015

240

Mazowieckie Kompetencje Komputerowe

01.08.2014 - 30.06.2015

144

II.

Skierowane do przedsiębiorstw i ich pracowników

PROJEKT

OKRES
REALIZACJI

LICZBA
UCZESTNIKÓW

RODZAJE SZKOLEŃ

Angielski i komputer na 50 z
plusem

01.02.2009 30.07.2010

100

Szkolenia z języka angielskiego oraz
obsługi komputera dla osób 50+

Pokonaj Bariery Językowe

01.08.2009 31.05.2011

300

Turystyka Twoją Szansą

01.08.2009 31.10.2010

60

Szkolenia z języka angielskiego, kurs
pilota wycieczek

Kapitał Profesjonalnych Kwalifikacji

01.10.2010 31.12.2011

240

Język angielski, grafika komputerowa,
tworzenie i administrowanie stron www,
kadry i płace

Komunikacja bez granic

01.04.2011 30.06.2012

300

Kompleksowe szkolenia z języka
angielskiego, etykieta w biznesie

Forum Kwalifikacji

01.01.2012 31.03.2013

160

Finansowanie działalności MŚP, finanse
i księgowość, grafika komputerowa,
projektowanie stron www

Finansowe Kwalifikacje
i Kompetencje

01.04.2013 31.05.2014

160

Kadry i płace, finanse i księgowość,
certyfikowany doradca finansowy,
asystent finansowy, narzędzia w pracy
doradcy finansowego

Lubuskie Kompetentne Kadry

01.04.2013 30.06.2014

160

Finanse i księgowość, kadry i płace,
grafika komputerowa, tworzenie stron
WWW, asystent finansowy EFG

Energia Jutra

01.05.2013 31.05.2014

25

Kolektory słoneczne, budownictwo
i architektura w kontekście OZE,
biomasa, biogaz, techniki sprzedaży OZE

Turystyczna Lubelszczyzna

01.08.2013 31.10.2014

228

Język angielski, obsługa klienta
trudnego, ciekawe miejsca na
Lubelszczyźnie, szkoła bezpiecznej jazdy,
pierwsza pomoc w turystyce

Nowa Jakość w firmie Euro-Forum
Agnieszka i Marek Gudków spółka
jawna

01.06.2014 31.10.2014

13

Excel, grafika komputerowa
i e-umiejętności: e-marketing,
e-nauczanie, zarządzanie działaniami
operacyjnymi przedsiębiorstwa.

Szansa na Konkurencyjność

01.04.2014 30.06.2015

146

Język angielski, szkolenia ogólne
biznesowe i menedżerskie,
informatyczne, z zakresu OZE, szkolenia
instalatorskie

Opolskie Kompetentne Kadry

01.12.2014 31.07.2015

70 os/38
Ekobudownictwo, wdrożenia rozwiązań
przedsiębiorstw energooszczędnych w budownictwie

Szkolenia z języka angielskiego

III.

Projekty realizowane na potrzeby szkół i pracowników oświaty
OKRES
REALIZACJI

LICZBA
SZKOLENIA
UCZESTNIKÓW

Multimedialna Szkoła

10.01.2012 31.012.2012

160

Projekt skierowany do nauczycieli
kompetencji kluczowych oraz nauczania
wczesnoszkolnego i przedszkolnego;
komputer w edukacji wczesnoszkolnej,
multimedia w dydaktyce, e-nauczanie,
multimedialna nauka języka obcego,
psychologiczne aspekty efektywnego
nauczania

Kreatywna Edukacja

01.10.201230.09.2013

160

Projekt skierowany do nauczycieli
kształcenia ogólnego i zawodowego;
ocenianie kształtujące, metody
aktywizacji uczniów według ich
uzdolnień, multimedia w procesie
nauczania, e-learning jako metoda
wspierania uzdolnień

Szkoła dla każdego!

01.02.2013 31.12.2013

1000

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 51 w
Lublinie, zajęcia z j. angielskiego,
matematyczno przyrodnicze, z
j.polskiego, rozwój zainteresowań, zajęcia
psychologiczno-pedagogiczne

Innowacyjna i Kreatywna Edukacja 01.09.201330.06.2014

1316

Rozwój kompetencji z zakresu
posługiwania się językiem obcym,
językiem ojczystym, kompetencji
matematycznych, przyrodniczych,
matematyczno-technicznych,
informatycznych, społecznoobywatelskich

PROJEKT

IV.

Projekty dotyczące tworzenia materiałów dydaktycznych

PROJEKT
Zaczarowany Ołówek Innowacyjny Program Nauczania
Wczesnoszkolnego 3.3.4

OKRES
REALIZACJI

GRUPA
DOCELOWA

01.06.201431.07.2015

4 szkoły
podstawowe z
woj.
lubelskiego,
upowszechnianie na terenie
całej Polski

RODZAJE SZKOLEŃ
Opracowanie Innowacyjnego
Programu Nauczania
Wczesnoszkolnego wraz z obudową
dydaktyczną (szablony diagnostyczne,
szablony ocen kształtujących,
narzędzia testujące, 1500 kart
dydaktycznych, 4250 quizów
interaktywnych, 50 gier, prezentacje
multimedialne

Edukacyjne Forum Kwalifikacji
Zawodowych

01.06.201430.06.2015

300 uczniów/
50 nauczycieli,
doradców
zawodowych/
20 szkół na
terenie całej
Polski

Opracowanie Katalogu Kwalifikacji
Zawodowych z 255 Kartami
Kwalifikacji oraz Multimedialnego
Katalogu Zawodów (ok. 1300 quizów
interaktywnych) służących do
zapoznania się ze wszystkimi
wyodrębnionymi na podstawie
Rozporządzenia MEN z dn. 23.12.2011
r. zawodami szkolnictwa zawodowego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy opracowywaniu i realizowaniu projektów edukacyjnych i
zawodowych.

Marek Gudków

