
Lista e-szkoleń dedykowanych uczniom i nauczycielom. 

Lp. Tytuł e-lekcji Kod do wklejenia aby obejrzeć film z e-lekcją 

1 Prawda czy fałsz? 
e-lekcja o wiarygodności informacji w 
mediach dla uczniów SPP 

mmow0o 

2 Przygotowanie do egzaminu - pakiet 4 
e-lekcji 
pakiet e-lekcji dedykowany uczniom III 
GIM i SPG 

dcfopg 

3 Doradztwo zawodowe - część druga 
e-lekcja o dokumentach 
rekrutacyjnych dla uczniów SPP 

ancl59 

4 Cyberprzemoc - przerwij milczenie! 
e-lekcja na temat cyberbullyingu dla 
uczniów VII SP i SPP 

bd359d 

5 Narkotyki i dopalacze - czy na pewno 
warto? 
e-lekcja o środkach psychoaktywnych 
dla uczniów klas II i III GIM oraz SPG 

u1bdqg 

6 Doradztwo zawodowe - pakiet 3 e-
lekcji 
pakiet e-lekcji dedykowanych uczniom 
SPP 

502u3r 

7 Doradztwo zawodowe - część 
pierwsza 
e-lekcja o rynku pracy dla uczniów SPP 

502u3r 

8 Być tolerancyjnym 
e-lekcja na temat tolerancji dla 
uczniów VII, VIII SP i SPP 

gux4rq 

9 Bezpieczeństwo niejedno ma imię 
e-lekcja na temat ochrony danych 
osobowych dla uczniów SPP 

8zqogs 

10 Przemoc to nie tylko siniaki. Jak 
reagować w sytuacji przemocy? 
e-lekcja na temat przemocy dla 
uczniów VII, VIII SP i SPP 

l5ougb 

11 Myślę samodzielnie, czyli koniec ze 
stereotypami 
e-lekcja o stereotypach dla uczniów 
VII, VIII SP i SPP 

vvzq5a 

12 Zarządzaj swoim czasem 
e-lekcja o zarządzaniu czasem dla 
uczniów klas III GIM oraz SPG 

erx4pf 

13 Savoir-vivre w kontaktach z osobami 
niepełnosprawnymi 
e-lekcja o akceptacji dla uczniów III-VII 
SP i SPP 

oo8mhx 

14 Pamięć doskonała - mnemotechniki 
część pierwsza 
e-lekcja o metodach zapamiętywania 
dla uczniów VII, VIII SP i SPP 

dbpkii 

15 Pamięć doskonała - mnemotechniki 
część druga 
e-lekcja o metodach zapamiętywania 
dla uczniów VII SP i SPP 

nfl4pc 

16 Nie zgrzytaj zębami! Pozbądź się dcfopg 



stresu! 
e-lekcja na temat radzenia sobie ze 
stresem dla uczniów VII SP i SPP 

17 Asertywność - sposób na życie 
e-lekcja o asertywności dla uczniów VII 
SP i SPP 

1rozhn 

18 Budowanie własnej marki 
e-lekcja na temat wizerunku dla 
uczniów VII, VIII SP i SPP 
 

1yjvph 

19 Doradztwo zawodowe - część trzecia 
e-lekcja przygotowująca do rozmowy 
rekrutacyjnej dla uczniów SPP 

vvfrgx 

 

 

Lista e-szkoleń dedykowanych nauczycielom i rodzicom. 

Lp. Tytuł e-lekcji Kod do wklejenia aby obejrzeć film z e-lekcją 

1 

Obowiązki szkoły i nauczycieli w 

zakresie przeciwdziałania narkomanii 

 

f09y0b 

 

2 

Narkotyki i dopalacze - wszystko, co 

należy wiedzieć 

 

j3didj 

 

3 

Świadomy rodzic – problem agresji w 

Internecie 

 

ta066d 

 

4 

"Skąd się biorą dzieci?", czyli jak 

rozmawiać z młodym człowiekiem o 

seksualności 

 

sutueg 

 

5 

Być rodzicem nastolatka, czyli słów 

kilka o rozważnym rodzicielstwie 

 

e6rbwg 

 

6 

Agresja i przemoc w szkole 

 

q6778i 

 

7 

Syndrom wypalenia zawodowego – 

realne zagrożenie naszych czasów 

 

ekeufh 

 

8 

Wycieczki 

 

3lx0f8 

 



9 

Doradztwo zawodowe 

 

kqgtm7 

 

10 

Kompetencje kluczowe 

 

21mtbf 

 

 


