
WEBINARIA 

Webinarium inaczej webinar to krótkie szkolenie, wykład, seminarium lub warsztat,  

transmitowany w Internecie w czasie rzeczywistym, czyli na żywo!  

Choć prowadzący i uczestnicy znajdują się w różnych miejscach,  to pracują ze sobą tak, 

jak podczas tradycyjnych szkoleń.  W trakcie szkolenia prowadzący i uczestnicy spotykają się w 

tzw. wirtualnym pokoju szkoleń i wspólnie pracują przy wykorzystaniu przekazu audio-video, 

prezentacji, materiałów audio-video i elementów interaktywnych, np. ankiety i pytania do 

uczestników. Uczestnictwo w webinarze jest proste i intuicyjne. Nie potrzebujesz wiedzy 

technicznej, ani specjalistycznego sprzętu! Żeby wziąć udział w webinarze wystarczy komputer z 

dostępem do Internetu! 

 

 

1. Rozruszaj swój projekt, czyli narzędzia i aplikacje wspomagające prace 
projektowe! – webinarium dla Młodych Przedsiębiorczych 

https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/aktualnosci/rozruszaj-swoj-projekt-webinarium 

  Zapraszamy Was na pierwsze w tej edycji webinarium w ramach programu Młodzi 
Przedsiębiorczy. 

Chcesz ożywić  swój projekt? Brakuje Ci pomysłów? Masz wrażenie, że ciągle robisz to 
samo? 
            Daj się zainspirować i już teraz zapisz się na webinarium "Rozruszaj swój projekt, czyli  
narzędzia i aplikacje wspomagające prace projektowe". Spotkanie odbędzie się on-line 13 
grudnia br. o godz.18.00. 

Podczas webinarium będziecie mieli możliwość zapoznania się z darmowymi aplikacjami  i 
narzędziami dostępnymi w Internecie, które wprowadzą elementy dynamiki do Waszego 
projektu. Dzięki nim szybko stworzycie ulotkę o swoim projekcie lub zaproszenie na prezentację 
jego efektów, a także poznacie alternatywne programy umożliwiające stworzenie prezentacji 
podsumowującej projekt. Zapraszamy! 

Poznaj nowe darmowe aplikacje i narzędzia dostępne w Internecie, które wprowadzą 
elementy dynamiki do twojego projektu! Dzięki nim szybko przeprowadzisz burzę mózgów, 
dostaniesz informację zwrotną, stworzysz ulotkę o swoim projekcie lub zaproszenie na 
prezentację jego efektów, a także poznasz alternatywne programy umożliwiające stworzenie 
prezentacji podsumowującej projekt! To wszystko dostępne online! 

  Naszą ekspertką będzie Marta Florkiewicz-Borkowska – nauczycielka języka niemieckiego 
oraz zajęć technicznych i artystycznych w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w 
Pielgrzymowicach, trenerka edukacyjna, moderatorka, edukatorka w zakresie nowoczesnych 
rozwiązań w edukacji, trenerka w programie Cybernauci oraz Mistrzowie Kodowanie. 
Propagatorka wykorzystywania gier planszowych  i zabaw aktywizujących w edukacji. Prowadzi 
dwa blogi: deutschfun z języka niemieckiego oraz handmade z zajęć technicznych. Nauczyciel 
Roku 2017. 
 

https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/aktualnosci/rozruszaj-swoj-projekt-webinarium


2. Nasze prawa konsumenckie - webinarium dla Młodych Przedsiębiorczych 

https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/aktualnosci/nasze-prawa-konsumenckie 

  Webinarium pt. Nasze prawa konsumenckie" odbędzie się on-line 18  grudnia br. o 
godz.17.30.  
             Webinarium poprowadzi Michał Herde - Prezes Oddziału Federacji Konsumentów w 
Warszawie. Od ponad 20 lat pracuje dla Federacji Konsumentów jako prawnik, prowadzi 
szkolenia i doradza konsumentom. Federacja Konsumentów jest największą, ogólnopolską 
organizacją konsumencką, między innymi pomagającą konsumentom w dochodzeniu ich praw. 

Webinarium będzie dotyczyć dokonywania świadomych wyborów konsumenckich, praw 

konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem praw młodego konsumenta. Prowadzący 

webinarium ekspert omówi także zasady dokonywania zakupów tradycyjnych oraz on-line, 

kupowania niektórych usług oraz składania reklamacji. 

 

3. Zainwestuj u siebie i w siebie! Webinarium dla Was! 

https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/aktualnosci/zainwestuj-u-siebie-i-w-siebie-webinarium-dla-
was-0 

  W kolejnym module kursu Młodych Przedsiębiorczych będziecie tworzyli własne firmy, 
dlatego już teraz zapraszamy na spotkanie, które ułatwi Wam to zadanie. Wszystkich 
uczestników programu Młodzi Przedsiębiorczy zapraszamy 10 stycznia br. o godz. 17:30 na 
webinarium "Inwestujemy u siebie i w siebie". 

  Porozmawiamy o pojęciu "innowacyjności" i "myśleniu projektowym". Ekspertka opowie 
o kilku prostych narzędziach, które pomogą uczestnikom webinarium szukać pomysłów na 
innowacje niosące pozytywne zmiany .  Porozmawiamy też o sposobach na pobudzanie 
kreatywnego myślenia polegającego na definiowaniu problemu i szukaniu najlepszych jego 
rozwiązań w kontekście poszukiwania pomysłu na biznes. 

Webinarium poprowadzi Ewa Duda-Maciejewska - praktyk zajmujący się marketingiem i 
strategią marek od ponad 20 lat – współpracując zarówno z biznesem, jak i administracją 
państwową oraz organizacjami pozarządowymi. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS oraz 
członkini Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.  

 

4. Webinarium na temat spółdzielczości i działań społecznych.  

Webinarium dla Was! 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem spółdzielczości i działań społecznych 
na webinarium 22 listopada o godz: 19:00.  
Spotkanie poprowadzi Nina Józefina Bąk, która opowie o działaniach spółdzielczych, które 
podejmuje: 

  kooperatywa spożywcza DOBRZE 

  Wymiennik 

 ogród społecznościowy 
Ekspertka opowie, jak te drobne działania możecie zrealizować w swojej szkole i jak zachęcić do 
tego uczniów! 

https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/aktualnosci/nasze-prawa-konsumenckie
https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/aktualnosci/zainwestuj-u-siebie-i-w-siebie-webinarium-dla-was-0
https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/aktualnosci/zainwestuj-u-siebie-i-w-siebie-webinarium-dla-was-0


 

5. „Marketing, czyli nic co ludzkie nie jest nam obce…”, czyli porozmawiajmy  

o marketingu - webinarium z ekspertką. 

https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/aktualnosci/marketing-firmy-webinarium 

Uczniów, uczestniczących w programie Młodzi Przedsiębiorczy, zapraszamy na 
internetowe seminarium tematyczne dotyczące marketingu oraz tworzenia efektywnego 
przekazu medialnego dla firmy, produktu lub usługi. Dowiecie się, jak stworzyć ofertę wartą 
uwagi potencjalnych odbiorców oraz  jak dobrać właściwą treść, formę i narzędzia przekazu 
informacji o waszej ofercie. 
 
          Dajcie się zainspirować i już teraz zapiszcie się na webinarium „Marketing, czyli nic co 
ludzkie nie jest nam obce…”, które odbędzie się on-line 7 marca br. o godz.17.30. 
 
Webinarium poprowadzi Ewa Duda-Maciejewska - praktyk zajmujący się marketingiem i 
strategią marek od ponad 20 lat – współpracując zarówno z biznesem, jak i administracją 
państwową oraz organizacjami pozarządowymi. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS oraz 
członkini Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. 
  
Podczas spotkania ekspertka przedstawi trzy kluczowe zagadnienia: 

 jak stworzyć ofertę wartą uwagi wybranych osób – czyli o tworzeniu autentycznej 
wartości, istotnej dla wybranej grupy docelowej, 

 jak o niej powiedzieć – czyli o doborze właściwej treści, formy i narzędzi przekazu, 
 jak monitorować efekty i korygować działania. 

Po webinarium uczestnicy  znając już potrzeby potencjalnych klientów będą : 
 znali elementy konieczne do stworzenia autentycznie wartościowej propozycji (produkt / 

usługę z uwzględnieniem formy, ceny, sposobu jego/jej dostarczania), 
 wiedzieli jak mogą zweryfikować jej atrakcyjność i istotność wśród wybranej grupy 

docelowej, 
 rozumieli zasady tworzenia głównego przekazu i planu dotarcia z informacją do 

potencjalnych odbiorców. 
 

6. „Mądry rozwój – Cele Zrównoważonego Rozwoju” czyli, czym jest 

zrównoważony rozwój – Webinarium dla Was!. 

https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/aktualnosci/madry-rozwoj-webinarium 

Czym jest idea Zrównoważonego Rozwoju? Po co ustanowiono Cele Zrównoważonego 
Rozwoju? Czy szkoła i uczniowie mogą  włączyć się w ich realizację? Dlaczego myślenie firm w 
konwencji Zrównoważonego Rozwoju jest istotne?  
 
     Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi, wraz z Wami i ekspertem,  podczas 
webinarium „Mądry rozwój – Cele Zrównoważonego Rozwoju”, które odbędzie się on-line 14 
marca  br. o godz. 17.30.  
 
     Webinarium poprowadzi Paweł Gliniak – ING Bank Śląski. Doktorant w Katedrze Ekonomii 
Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem 
projektami innowacyjnymi w banku, a naukowo zrównoważonym rozwojem oraz ekonomią 
instytucjonalną i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem krajów Azji. 

https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/aktualnosci/marketing-firmy-webinarium
https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/aktualnosci/madry-rozwoj-webinarium

