
CO – GDZIE – KIEDY
NAMIOT A - sala
szkoleniowa

Zarządzanie sobą w czasie

Własna działalność

gospodarcza - na firmę

nigdy nie jest za późno

(warsztaty dla dorosłych

i gra dla dzieci)

Pakiet Office jako zestaw

współpracujących ze sobą

aplikacji

Nie musisz być artystą

- grafika komputerowa dla 

każdego

Budowa nowych elektrowni

wiatrowych pod klucz

Wizerunek w biznesie

Umiejętności osobiste

- kreatywność pracownicza

Dobre CV, czyli jak wpłynąć

na pozytywną decyzję 

pracodawcy

Uwolnij się od stereotypów

i rozwijaj się przez całe życie

Efektywna nauka słówek

Techniki radzenia sobie

ze stresem

11.45

12.30

13.15

14.00

14.45

15.30

16.15

17.00

17.45

18.30

9 maja

- Dzień Europy

konkursy dla 

dorosłych,

młodzierzy

i dzieci

14.00 - 15.00

spotkanie z euro-

parlamentarzystą

Jackiem 

Saryuszem-Wolskim

16.00 - 17.00

spotkanie z Hanną

Zdanowską, posłanką

ziemi łódzkiej
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Godzina NAMIOT D - sala
 szkoleniowa

Plac otwartyNamiot pokazowy
Radia Łódź

Pompy ciepła - alternatywne

źródła ciepła.

Pokaz wykonawstwa

instalacji sanitarnej (możli-

wość wykonawstwa przez

osoby zwiedzające pod

nadzorem instruktorów)

Akademia Wina: 

Zasady profesjonalnego

testowania i oceny wina

Jak radzić sobie z atakiem

agresywnego psa?

Wyszukiwanie narkotyków

z wykorzystaniem psa

Udzielanie pierwszej 

pomocy

Pokaz obsługi sprzętu

transportowego (wózki

widłowe) - Mistrz Polski

w akcji

Pokazy technik 

interwencyjnych



Dobre CV, czyli jak wpłynąć

na pozytywną decyzję 

pracodawcy

Jak być kreatywnym?

11.15

11.45

12.30

13.15

14.00

14.45

15.30

16.15

17.00

Coaching umiejętności

interpersonalnych

- testy sprawdzające 

kompetencje w różnych 

obszarach

Szkolenia - jak wybierać

właściwie?

Tablice interaktywne

i pracownie mobilne

w nauczaniu

Planowanie własnej

kariery i życia osobistego

Własna działalność gospo-

darcza - na firmę nigdy nie 

jest za późno (warsztaty 

dla dorosłych i gra dla dzieci)

Jak prezentować własne 

kompetencje?

Autoprezentacja
Przełamywanie bariery 

językowej

Rusz się i ucz się

- gimnastyka mózgu

NAMIOT A - sala
szkoleniowaGodzina

NAMIOT D - sala
szkoleniowa Plac otwartyNamiot eventowy

Pompy ciepła - alternatywne

źródła ciepła.

Pokaz wykonawstwa

instalacji sanitarnej (możli-

wość wykonawstwa przez

osoby zwiedzające pod

nadzorem instruktorów)

Akademia Wina: 

Zasady profesjonalnego

testowania i oceny winaJęzyk obcy w pół godziny

Wyszukiwanie narkotyków

z wykorzystaniem psa

Udzielanie pierwszej 

pomocy

Nowoczesne szkolenie 

zawodowe IT

Pokazy technik 

interwencyjnych

Energia wiatrowa

Jak być skutecznym

menedżerem?

Nowoczesne techniki

nauczania języków

obcych: e-beam

17.45 18.00-19.00 spotkanie

z Johnem Godsonem,

Radnym łódzkim

Efektywna komunikacja

18.30Marketing eventowy

Pokaz obsługi sprzętu

transportowego (wózki

widłowe) - Mistrz Polski

w akcji

Udzielanie pierwszej 

pomocy

 Kącik dla dzieci - przy stanowisku A2

 Stanowiska doradcze uczestników Dni Uczenia się Dorosłych - w namiotach

Niedziela 10 maja 2009 r.

Przez cały czas trwania 

Dni Uczenia się Dorosłych 

ustanawiamy rekord Polski 

w ilości osób, które wzięły 

udział w “kształceniu

incydentalnym”! 

Bądź z nami! 

Ucz się przez całe życie!

PARTNER
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