Webinary i szkolenia
Serdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli, specjalistów oraz pozostałych
zainteresowanych do zapoznania się i wzięcia udziału w webinarach oraz szkoleniach
odbywających się w najbliższym czasie.
11.02.2021 17:00
Budowanie poczucia wartości u dziecka - bezpłatne webinarium
https://www.facebook.com/events/424161235464837
13.02.2021 16:00
Prawidłowy przebieg rozwoju dziecka w żłobku, przedszkolu i szkole - bezpłatny webinar
https://www.facebook.com/events/448133846358685

15.02.2021
"Plastyka sensoryczna w pracy z dziećmi."
https://www.facebook.com/events/2603663369934103
16.02.2021 godz.17:00-18:30
ABC Autyzmu- szkolenie online
https://www.facebook.com/Sukces-O%C5%9Brodek-Psychoterapii-495682677122341
18.02.2021 godz. 18:00-20:00
Agresja w grupie przedszkolnej- jak sobie z nią radzić?
https://www.famiga.pl/oferta/agresja-w-grupie-przedszkolnej-kurs-on-line/
22.02.2021
"Nieśmiałe dziecko w grupie - przyczyny, integracja i aktywizacja."
https://www.famiga.pl/product/webinar-2021-02-22-zaswiadczenie-imienne-2/
26 .02.2021 godz. 15:00 – 28.02.2021 godz. 18:00
PorozmawiajMY o Depresji
https://www.facebook.com/events/4005043056223943/
01.03.2021
"Mała motoryka - ćwiczenia. Naturalne pomoce i masy plastyczne."
https://www.famiga.pl/product
03.03.2021 godz. 18:00
Trening zastępowania agresji - bezpłatny webinanar
https://www.facebook.com/events/204193184727068/
8.03.2021godz. 19:30-20:45
Agresywne dziecko w grupie - metody socjoterapeutyczne
https://www.famiga.pl/productcategory/webinary/?product_orderby=name&product_view=list&product_order=desc&fbcli
d=IwAR2WifLJxUUclTEnHBzIWvzLMtI9MO538QgoI2Hw0rEqIDICd8VvuJHij3Q

17.03.2021 godz. 18.00
Pozytywna dyscyplina - bezpłatne webinarium
https://www.facebook.com/events/555342008787506/
28.03.2021 godz. 10:00
Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania | online dla specjalistów
http://psychotesto.pl/zapisy-szkoleniaspecjalisci/?fbclid=IwAR0gUMAhz0A3IRO8ajiUjdcJRuc1oNVRBJtq8POD-DubGvyobQnuPBNgRk
17.04.2021 godz. 16:00-20:30
Kryzys utraty - praca z osobą w żałobie
https://www.facebook.com/InstytutTerapiiPoznawczoBehawioralnej/photos/gm.414520909
888997/2843339482620203

Serdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli, specjalistów oraz pozostałych
zainteresowanych do zapoznania się i wzięcia udziału w webinarach oraz szkoleniach
odbywających się w najbliższym czasie.
Webinary i szkolenia
Kursy i szkolenia dla nauczycieli:
https://www.szkolna24.pl/?fbclid=IwAR3iU4zFQLC93GFuuXl02GPcCAHdrUbAlMwj1ml
05SOYsDYL8Mo2odTGFpA
23.01.2021r. Pozytywna Dyscyplina w klasie - warsztaty dla nauczycieli
Kliknij w link: https://app.evenea.pl/.../magda-ostrowska-pozytywna.../
25.01.2021 r.
Uważność w zdalnej szkole - podstawy i praktyka dla nauczycieli i rodziców - webinar
Online: uwaznoscwzdalnejszkole-webinarwieczorny-odu2021.konfeo.com
27.01.2021 r.
"Empatia dla siebie, czyli o radzeniu sobie ze stresem okiem psychologa"
Webinarium będzie transmitowane na profilu facebookowym
Głos Nauczycielski
(www.facebook.com/GlosNauczycielski
nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.
28.01.2021 r.
Webinar: Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci- przyczyny, postępowanie, terapia.
Link do zapisów: https://edukacjapolska.clickmeeting.com/zaburzen.../register
28.01.2021 r. - bezpłatne
METODY NA ZŁOŚĆ - jak radzić sobie z emocjami dzieci?
Aby dokonać zgłoszenia wypełnij formularz pod linkiem:
https://forms.gle/iAQdCLpbkFv1FJKZ9
25.02.2021 r.
Konferencja Naukowa „Wykorzystanie Seksualne Dziecka: sygnały ostrzegawcze i
interwencja”
Rejestracja: https://www.ateneum.edu.pl/.../rejestracja-na-konferencje/
10-11.04.2021 r. Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych I Szkolenie
online
Kontakt i zapisy: e-mail: biuro@centrumsens.pl

