
SZKOLENIA I SAMODOSKONALENIE NAUCZYCIELI  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  

Z ZAKRESU MOTYWOWANIA   

I ROZWIJANIA KREATYWNOŚCI UCZNIÓW ORAZ  

ROZPOZNAWANIA PRZEZ NICH EMOCJI  

I RADZENIA SOBIE Z NIMI 

 

• Konferencja: Można inaczej  

Edukreatywne (14.10.2020 r.) 

• Konferencja: Inspiruję do nauki i rozwoju 

Uniwersytet Dzieci (16.10.2020r.) 

• Webinarium: Tajniki koncentracji - jak zmotywować dziecko do 

nauki? 

Europejski Instytut Edukacji Engram (29.10.2020r.) 

• Webinarium: Czy sytuacja kryzysowa może wpływać korzystnie 

na rozwój dziecka? 

Uniwersytet Dzieci (14.11.2020r.) 

• Konferencja: Autyzm. Codzienność… (D)ocenianie ucznia 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Metis (16.11.2020r.) 

• Webinarium: Poczucie własnej wartości - czym jest? warto 

wiedzieć, aby mądrze kochać!  

Poradnia Specjalistyczna Akademia Sukcesu (27.11.2020 r.) 

• Webinarium: Jak nie złościć się na złość? 

Uniwersytet Dzieci (28.11.2020r.) 

• Konferencja: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – co je 

buduje, wzmacnia, kształtuje 

Metis (02.12.2020r.) 

• Konferencja: Autyzm. Codzienność… Rozwiń skrzydła… czyli   



o wzmacnianiu potencjału uczniów z autyzmem 

Metis (02.12.2020r.) 

• Webinarium: Budowanie relacji z uczniami podczas edukacji 

zdalnej 

PFR Fundacja (28.12.2020r.) 

• Webinarium: Jak wspierać uczniów w czasie pandemii? 

Akademia Wychowawcy – poradnik psychologiczny 

(11.03.2021r.) 

• Konferencja: Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces  w edukacji 

zdalnej? 

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji oraz Metis (16.03.2021r.) 

• Konferencja: moTYwacja – o wspieraniu ucznia i siebie w nowej 

rzeczywistości 

Progresownia (20.03.2021r.) 

• Webinarium: Jak rozpoznać objawy kryzysu lub zaburzenia 

psychicznego u ucznia? 

Uniwersytet Dzieci (23.03.2021r.) 

• Webinarium: Jak motywować dzieci do nauki? 

Centrum Nauki Experyment (25.03.2021r.) 

• Webinarium: Jakiego wsparcia psychicznego potrzebują 

uczniowie i uczennice w trudnym czasie pandemii? 

Centrum Edukacji Obywatelskiej (08.04.2021r.) 

• Webinarium: Jak zmotywować mózg zdalnego ucznia? 

Kino Szkoła (12.04.2021r.) 

• Webinarium: Jak motywować uczniów do uczenia się? (klasy 1-3) 

Uniwersytet Dzieci (13.04.2021r.) 

• Webinarium: Motywować czy inspirować? O pracy z uczniami 

słów kilka 

EduAkcja (13.04.2021r.) 

• Webinarium: Jak motywować uczniów do uczenia się? (klasy 4-8) 

Uniwersytet Dzieci (14.04.2021r.) 



• Webinarium: Zamiast pochwał i uwag. Jak wzmacniać 

pozytywnie uczniów, aby się uczyli? 

Centrum Szkoleń Nauczycieli (15.04.2021r.) 

• Webinarium: Metody aktywizujące w pracy nauczyciela 

wychowania przedszkolnego i klas 1-3 

Edu Anima (15.04.2021r.) 

• Webinarium: Kij czy marchewka? Porozmawiajmy o tym, co 

działa, a co nie działa 

EduAkcja (20.04.2021r.) 

• Webinarium: Motywacja i aktywizacja uczniów z wykorzystaniem 

aplikacji pakietu Office 365 Education 

Microsoft Education (26.04.2021r.) 

• Webinarium: Emocje w czasie pandemii 

Ei System (26.04.2021r.) 

• Webinarium: Uczeń (naprawdę) obecny. Czyli jak prowadzić 

angażujące lekcje online i offline 

Fundacja Orange (29.04.2021r.) 

• Webinarium: Jak radzić sobie ze złością i agresją? 

PsychoDiagnosis – Centrum Usług Psychologicznych 

(29.04.2021r.) 

• Webinarium: Złość i nerwy 

CNSR Szkolenia (06.05.2021r.) 

• Webinarium: Jak wspierać poczucie własnej wartości u dziecka? 

PsychoDiagnosis – Centrum Usług Psychologicznych 

(13.05.2021r.) 

• Webinarium: Jak rozbudzić motywację wewnętrzną dziecka            

z ASD? 

Fundacja Autyzm (19.05.2021r.) 

• Webinarium: Uczennice i uczniowie, którzy boją się i nie chcą 

wracać do szkoły. Jak ich wspierać? 

Centrum Edukacji Obywatelskiej (27.05.2021r.) 



• Webinarium: Jak budować pewność siebie u dzieci? Wspieranie 

poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym                

i szkolnym 

Famiga (31.05.2021r.) 

• Cykl: TyDzień Dziecka z Nową Erą (webinaria, e-booki, artykuły, 

filmy) 

29 maja: Wspieramy talenty i mocne strony 

30 maja: Dbamy o higienę cyfrową 

31 maja: Wzmacniamy relacje 

1 czerwca: Dzielimy się wartościami i doświadczeniem 

2 czerwca: Oswajamy trudne emocje 

3 czerwca: Budujemy porozumienie i motywację 

4 czerwca: Poznajemy mózg dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


