
WEBINAR - PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

 
Jak wygląda takie szkolenie? 

  

Otrzymasz e-mail z materiałami szkoleniowymi oraz e-mail z        

linkiem do webinaru. 

W trakcie webinaru na ekranie będzie widoczna prezentacja oraz         

wykładowca (na żywo), będzie możliwość zadawania pytań. 

 

 

 

Czego potrzebujesz, żeby wziąć udział? 

 

Komputera (lub innego urządzenia np. tablet) oraz dostęp do         

internetu. 

Mikrofon i kamera nie będą potrzebne, nie musisz też niczego          

instalować! 

 

 

 

Czym różni się webinar od szkolenia stacjonarnego? 

 

Tylko i wyłącznie formą przekazu! 

Materiały, zakres programowy, liczba godzin, zaświadczenia i       

certyfikaty pozostają takie same jak w przypadku szkoleń stacjonarnych! 

 



Gdzie mogę zobaczyć jakie webinary są w ofercie? 

 

Wszystkie webinary (będziemy dodawać kolejne tematy i daty) są         

dostępne w zakładce: https://www.pomocautyzm.org/webinary 

 

Jak się zapisać?  

 

Zapisy prowadzimy tak jak do tej pory - trzeba wypełnić formularz na            

stronie: https://www.pomocautyzm.org/webinary 

 

 

Jak opłacić szkolenie? 

 

Płatności - tak jak do tej pory - przyjmujemy przelewem, jest możliwość            

wystawienia faktury lub faktury imiennej 

 

Jak wygląda zaświadczenie ze szkolenia? 

 

Zaświadczenia i certyfikaty - wyglądają tak samo jak do tej pory (nie ma             

napisu, że szkolenie odbyło się w formie webinaru). 

 

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie oraz zaświadczenie wg        

wzoru MEN (dla chętnych). Szkolenie TUS kończy się certyfikatem oraz          

zaświadczeniem wg wzoru MEN (dla chętnych)  

 

 

https://www.pomocautyzm.org/webinary
https://www.pomocautyzm.org/webinary


Dlaczego cena szkolenia stacjonarnego oraz w formie webinaru jest         

taka sama? 

 

Cena szkoleń nie zmieniła się, ponieważ jest to niezmiennie ta sama           

usługa. Zakres tematyczny, materiały, liczba godzin, wykładowcy, a        

także zaświadczenie i certyfikat nie ulega zmianie.  

Uznaliśmy to za uczciwe rozwiązanie zwłaszcza wobec tych osób, które          

już skorzystały z naszych szkoleń w formie stacjonarnej.  

 

Kiedy będą odbywać się szkolenia webinarowe? 

 

Szkolenia w formie webinarów będą odbywać się “na żywo” konkretnego          

dnia i w konkretnych godzinach np. 20 marca g 9:00-16:00. W trakcie            

szkolenia są przewidziane przerwy. 

 

Czy będzie dostęp do materiałów? 

 

Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe (prezentację plus materiały       

dodatkowe) przed szkoleniem, tak aby można było wydrukować        

prezentację do robienia notatek w trakcie szkolenia.  

 

Czy będzie można odtworzyć webinar po zakończeniu szkolenia? 

 

Pracujemy nad tym, aby po zakończonym szkoleniu uczestnik miał         

jeszcze przez tydzień dostęp do nagrania z webinaru. Mamy nadzieję,          

że wkrótce uda nam się uruchomić tę usługę 

 



Jak wygląda certyfikacja TUS w formie webinaru? 

 

Szkolenie TUS jest zakończone certyfikatem, aby go otrzymać należy         

wziąć udział w szkoleniu, a także przygotować opracowanie planu pracy          

z dziećmi (wszystko co do tego potrzebne będzie w prezentacji i na            

szkoleniu) oraz zdać egzamin w formie testu on-line. Na wykonanie oraz           

przesłanie do prowadzących pracy oraz testu będzie 7 dni po szkoleniu.  
 

 
 

Pytania lub wątpliwości?  
 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy! 
 

Telefon: 
660 330 220 
22 308 66 33 

 
Napisz do nas maila: 

fundacja@pomocautyzm.org 
 


