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 1995 roku.
Posiadamy certyfikaty/akredytacje:





Certiﬁcate of Examination Partner to conduct VCC examinations (18/02/2017-17/02/2018)
Certicicate no PE-001-288 Certiﬁcate Academy of Education to conduct training in VCC
standard (18/02/2017-17/02/2018)
Certificate no AE-001-288 Centrum Egzaminacyjne TELC Language Tests
wpis do Rejestru Usług Szkoleniowych Nr 2.06/00024/2006 data wpisu 2006-02-13

Prowadzimy szkolenia komercyjne:
a) językowe – na różnych poziomach, skierowane do różnych grup wiekowych od 3 do 50+,
przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych oraz międzynarodowych – j.
angielski, niemiecki, francuski, włoski; kursy specjalistyczne;
b) informatyczne: z obsługi komputera przygotowujące do certyfikacji VCC, ECCC, ECDL, z grafiki
komputerowej, z tworzenia i administrowania stronami www;
c) zawodowe: finanse i księgowość, z księgowości komputerowej, z kadr i płac, z obsługi klienta, z
technik sprzedaży;
jak również w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.
Tematyka zrealizowanych i będących w realizacji projektów jest szeroka, począwszy od projektów
językowych poprzez szkolenia zawodowe, projekty aktywizacyjne oraz informatyczne skierowane do
uczestników ze wszystkich kategorii wiekowych (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby 50+) oraz
wielu różnych grup docelowych na terenie całej Polski, w tym na terenie województw: lubelskiego,
dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, pomorskiego i
wielkopolskiego. 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 i realizowanych przez Euro-Forum projektów.

W okresie 2009-2015 (okres programowania 2007-2013) zrealizowaliśmy 32 projekty dla 7036
uczestników.
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

Język angielski, obsługa komputera dla osób
50+

Pokonaj Bariery Językowe

01.08.2009 31.05.2011

300

Turystyka Twoją Szansą

01.08.2009 31.10.2010

60

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

Język angielski

Język angielski, kurs pilota wycieczek

25

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

228

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

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

Energia Jutra

01.05.2013 31.05.2014

Turystyczna Lubelszczyzna

01.08.2013 31.10.2014

Nowa Jakość w firmie EuroForum Agnieszka i Marek
Gudków spółka jawna

III.

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

Projekty realizowane na potrzeby szkół i pracowników oświaty
OKRES
REALIZACJI

LICZBA
UCZESTNIKÓW

10.01.2012
-31.12.2012

160

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

Kreatywna Edukacja

01.10.2012
-30.09.2013

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

01.09.2013
-30.06.2014

1316

Rozwój kompetencji z zakresu posługiwania się
językiem obcym, językiem ojczystym, kompetencji
matematycznych, przyrodniczych, matematycznotechnicznych, informatycznych, społecznoobywatelskich

PROJEKT
Multimedialna
Szkoła

Innowacyjna i
Kreatywna Edukacja

IV.

SZKOLENIA

Projekty dotyczące tworzenia materiałów dydaktycznych
PROJEKT

Zaczarowany Ołówek -

OKRES
REALIZACJI

GRUPA
DOCELOWA

01.06.2014-

4 szkoły

RODZAJE SZKOLEŃ
Opracowanie Innowacyjnego Programu

Innowacyjny Program
Nauczania Wczesnoszkolnego
3.3.4

31.07.2015

podstawowe z
woj. lubelskiego,
upowszechnia-nie
na terenie całej
Polski

Edukacyjne Forum
Kwalifikacji Zawodowych

01.06.201430.06.2015

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

Nauczania Wczesnoszkolnego wraz z
obudową dydaktyczną (szablony
diagnostyczne, szablony ocen
kształtujących, narzędzia testujące, 1500
kart dydaktycznych, 4250 quizów
interaktywnych, 50 gier, prezentacje
multimedialne)
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.

W okresie od 2016 (okres programowania 2014-2020) realizujemy 18 projektów dla ok. 3762
uczestników.
I.

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

PROJEKT

OKRES REALIZACJI

LICZBA UCZESTNIKÓW

Mazowiecka Akademia ICT

01.01.2017-31.03.2018

180

Lubelskie Kompetencje Językowe

01.06.2016-30.06.2018

360

Komputer Bez Tajemnic

01.06.2016-31.01.2018

216

Dolnośląska Akademia Językowa

01.01.2017-31.12.2017

240

(projekt realizowany w partnerstwie z
Egzam S.C. Hubert Cytawa, Anna Kotłowska)

01.01.2017-31.12.2017

216

Centrum Kompetencji Językowych

01.02.2017-28.02.2018

264

Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych

01.01.2017-31.12.2017

240

(Po)morze możliwości

01.06.2017-31.05.2019

630

Dolnośląska Akademia ICT

II.

Skierowane do osób bezrobotnych i znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku
pracy
PROJEKT

Świętokrzyskie
Forum Aktywizacji

OKRES
REALIZACJI

01/06/2016
-31/07/2017

LICZBA
UCZESTNIKÓW

RODZAJE DZIAŁAŃ/SZKOLEŃ

90

 IPD, doradztwo zawodowe
 szkolenia - kierowca ciągnika siodłowego, florystka,
opiekunka dziecięca, obsługa sekretariatu z modułem
rejestratorka medyczna, przedstawiciel handlowy z
prawem jazdy kategorii B
 staże
 pośrednictwo pracy

Aktywator Sukcesu

01/11/2016
-28/02/2018

80

Kreatywna młodzież

01/11/2016
-28/02/2018

100

01/11/2016
-31/01/2018

96

Wielkopolskie
Centrum Aktywizacji

Dolnośląskie
Forum Aktywizacji

01/01/2017
-31/03/2018

Aktywni i kompetentni 01/03/2017
-31/08/2018

MÓJ BIZNES!
(projekt realizowany w
partnerstwie
z CSI Grzegorz Miszczak)

III.

01/03/2017
-31/12/2018

100

100

50

 IPD, doradztwo zawodowe
 szkolenia - obsługa sekretariatu z modułem
sekretarka medyczna, piekarz, pracownik usług
kosmetycznych, wędliniarz
 staże
 pośrednictwo pracy
 IPD
 szkolenia zawodowe - specjalista ds. ekomarketingu,
konserwator terenów zielonych – ogrodnik, operator
odpadami i recyklingu, pracownik administracyjny i
gospodarowania odpadami
 staże
 doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 IPD
 poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
kształtowanie kompetencji miękkich
 kształtowanie kompetencji twardych - szkolenia
zawodowe - przedstawiciel handlowy z prawem jazdy
kategorii B, specjalista ds. sprzedaży, opiekunka osób
starszych, pracownik obsługi biurowej z modułem IT,
webmaster – programowanie aplikacji
internetowych, księgowość komputerowa z
elementami rachunkowości zarządczej
 staże
 pośrednictwo pracy
 IPD
 szkolenia zawodowe (specjalista ds. ekomarketingu,
konserwator terenów zielonych – ogrodnik, operator
odpadami i recyklingu, pracownik administracyjny i
gospodarowania odpadami)
 staże
 doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 IPD
 szkolenia zawodowe (telemarketer – doradca
klienta, pracownik obsługi biurowej z modułem IT,
sekretarka/prowadzenie spraw księgowokadrowych, opiekunka osoby starszej, grafik
komputerowy)
 staże
 doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 wsparcie szkoleniowo-doradcze
 dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 wsparcie pomostowe

Projekty realizowane na potrzeby szkół i pracowników oświaty
PROJEKT

Nowoczesne szkoły
w gminie
Niedrzwica Duża

OKRES
REALIZACJI

LICZBA
UCZESTNIKÓW

01.09.2017
-30.06.2019

800

SZKOLENIA
 zajęcia matematyczne wyrównawcze i rozwijające
 zajęcia przyrodniczne wyrównawcze i rozwijające
 zajęcia ICT wyrównawcze i rozwijające,
programowanie
 zajęcia z języków obcych wyrównawcze i rozwijające
 podnoszenie kompetencji nauczycieli w takich
obszarach jak: nowoczesne metody aktywizujące,
nauczanie metodą eksperymentu, pedagogika

specjalna, technologii ICT w edukacji, nauczanie
programowania

IV.

Projekty dotyczące tworzenia narzędzi/materiałów dydaktycznych
PROJEKT

Portal internetowy
w obszarze edukacji online
służący podniesieniu efektywności
przyswajania wiedzy u dzieci
z trudnościami w uczeniu się
o różnym podłożu

OKRES
REALIZACJI
01.06.2017
- 31.07.2019

PRZEDMIOT PROJEKTU
Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R poprzez
stworzenie Portalu internetowego w obszarze edukacji
online służącego podniesieniu efektywności
przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu
się o różnym podłożu.
Portal będzie składał się z modułu diagnostycznego,
edukacyjnego oraz eksperckiego i będzie pierwszym na
rynku polskim kompleksowym rozwiązaniem
edukacyjnym służącym podniesieniu efektywności
przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się
o różnym podłożu w oparciu o materiały edukacyjne
online dostosowane do potrzeb tych dzieci na podstawie
wyników badań.

Stworzenie innowacyjnej
platformy interaktywnej Quizer
w wyniku realizacji prac B+R
(Euro-Foru Agnieszka Gudków
Marek Gudków Spółka Jawna)

01/02/2017
-31/10/2018

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R
pozwalających na stworzenie innowacji wpisującej się w
inteligentną specjalizację woj. lubelskiego - informatyka i
automatyka - KREATORA KURSÓW INTERAKTYWNYCH z
innowacyjnymi, obecnie na rynku niedostępnymi
funkcjonalnościami dla tego typu narzędzia: tryb
wieloosobowy - multiplayer i monitorowanie aktywności
użytkownika.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy opracowywaniu i realizowaniu projektów edukacyjnych i
szkoleniowych.
Marek Gudków

