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Szanowni Państwo! 

Gdynia, jako organ prowadzący szkół i przedszkoli, webinaria z zakresu wsparcia psychologicznego dla ósmoklasistów, w związku ze zbliżającymi się 
egzaminami ósmoklasisty. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tych webinariach. Spotkania dotyczą metod efektywnej nauki, podnoszenia poziomu motywacji, sposobów 
minimalizowania stresu związanego z egzaminami w trudnym czasie pandemii.  

Przygotowane zostały spotkania w 10 (dziesięciu) grupach. Każde spotkanie trwa 2 godziny dydaktyczne.  

Pamiętaj: liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona. 

Jak zalogować się do webinarium? 

1. Załóż konto w portalu, wypełniając formularz dostępny na stronie: https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/login/signup.php?  
2. Na adres e-mail, podany w czasie rejestracji nowego konta, przyjdzie link autoryzacyjny. Odbierz wiadomość, kliknij link weryfikacyjny i  dokończ 

zakładanie konta. 
3. Zaloguj się na stronie https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/login/index.php podając dane utworzone w czasie rejestracji.  
4. Wybierz webinarium, w których chcesz uczestniczyć. 
5. Podaj kod dostępu do webinarium, który zamieszczony jest w wiadomości e-mail.  
6. Po uzyskaniu dostępu do webinarium, dołącz do pokoju wideokonferencyjnego w wyznaczonym terminie. 
7. Przygotuj mikrofon oraz głośniki, aby móc w pełni uczestniczyć w spotkaniu. 

Jeżeli masz już konto w portalu https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/login/index.php, zaloguj się do odpowiedniego spotkania, postępując zgodnie z pkt 3-7.  

Zalecamy przeglądarkę Google Chrome, w najnowszej wersji. Sprawdziliśmy, że w przeglądarce Microsoft Edge, w najnowszej wersji także można się logować.  

Serdecznie prosimy o zakładanie kont i logowanie się do spotkań po otrzymaniu tej informacji, aby był czas na zmianę grupy lub rozwiązywanie innych 
problemów związanych z logowaniem. 

Poniżej w tabeli podano dane dotyczące każdego spotkania: nazwa, link, kod dostępu, termin. 

Jeżeli dopuszczalna liczba uczestników zostanie przekroczona dla danej grupy, należy zalogować się do tego samego kursu dla grupy kolejnej. 

Problemy proszę zgłaszać pod adresem nodn@mentorzyrozwoju.pl, ze wskazaniem, o które webinarium chodzi i jaki jest problem. 

https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/login/signup.php?
https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/login/index.php
https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/login/index.php
mailto:nodn@mentorzyrozwoju.pl
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Poniżej informacje o poszczególnych kursach: 
Webinaria dla nauczycieli - egzamin ósmoklasisty  

Kategoria Nazwa Link do strony kursu Termin kursu 

Kurs Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G1 Kurs: Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G1 (mentorzyrozwoju.pl) 07.04.2021  
g. 16:00-17:30 

Klucz 
dostępu 

SP-wsparcie   

    

Kurs Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G2 Kurs: Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G2 (mentorzyrozwoju.pl) 08.04.2021  
g. 16:00-17:30 

Klucz 
dostępu 

SP-wsparcie   

    

Kurs Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G3 Kurs: Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G3 (mentorzyrozwoju.pl) 13.04.2021  
g. 16:00-17:30 

Klucz 
dostępu 

SP-wsparcie   

    
Kurs Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G4 Kurs: Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G4 (mentorzyrozwoju.pl) 14.04.2021  

g. 16:00-17:30 
Klucz 
dostępu 

SP-wsparcie   

    
Kurs Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G5 Kurs: Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G5 (mentorzyrozwoju.pl) 15.04.2021  

g. 16:00-17:30 
Klucz 
dostępu 

SP-wsparcie   

https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/course/view.php?id=145
https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/course/view.php?id=146
https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/course/view.php?id=147
https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/course/view.php?id=148
https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/course/view.php?id=149
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Kurs Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G6 Kurs: Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G6 (mentorzyrozwoju.pl) 20.04.2021  
g. 16:00-17:30 

Klucz 
dostępu 

SP-wsparcie   

    

Kurs Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G7 Kurs: Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G7 (mentorzyrozwoju.pl) 21.04.2021  
g. 16:00-17:30 

Klucz 
dostępu 

SP-wsparcie   

    
Kurs Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G8 Kurs: Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G8 (mentorzyrozwoju.pl) 22.04.2021  

g. 16:00-17:30 
Klucz 
dostępu 

SP-wsparcie   

    
Kurs Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G9 Kurs: Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G9 (mentorzyrozwoju.pl) 27.04.2021  

g. 16:00-17:30 
Klucz 
dostępu 

SP-wsparcie   

    

Kurs Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G10 Kurs: Gdynia - ósmoklasiści- wsparcie G10 (mentorzyrozwoju.pl) 28.04.2021  
g. 16:00-17:30 

Klucz 
dostępu 

SP-wsparcie   

    

Gdynia, 24.03.2021     Z poważaniem, 
 

 

https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/course/view.php?id=151
https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/course/view.php?id=152
https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/course/view.php?id=153
https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/course/view.php?id=154
https://moodle.mentorzyrozwoju.pl/course/view.php?id=155

