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NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "PSYCHODIA"

SZKOLENIA PRZEZ INTERNET

1. Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji dla osób w kryzysie i
traumie 129,00 zł
2. Sprzedaż i obsługa klienta z technikami psychologicznymi 89,00 zł
3. Radzenie sobie ze stresem w życiu prywatnym i ruchu drogowym 49,00 zł
4. Podstawowe techniki poznawczo-behawioralne w profilaktyce i terapii 99,00 zł
5. Promotor zdrowia z elementami psychologii emocji 149,00 zł
6. Skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami mediacji i negocjacji 49,00 zł
7. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami neuropsychologii 149,00 zł
8. Rejestratorka medyczna z elementami promocji zdrowia 149,00 zł
9. Trener-szkoleniowiec w nauczaniu osób dorosłych 199,00 zł
10. Podstawy psychologii zaburzeń u dzieci i młodzieży z elementami prawa rodzinnego
99,00 zł
11. Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie 129,00 zł
12. Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) – teoria i praktyka
149,00 zł
13. Animator Społeczno – Kulturalny z elementami edukacji regionalnej i kulturalnej 149,00 zł
14. Animator zajęć sportowo-rekreacyjnych 149,00 zł
15. Asystent przedszkola z podstawami wczesnego wspomagania rozwoju 199,00 zł
16. Nowoczesne metody terapeutyczno – rehabilitacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą z
zaburzeniami 59,00 zł
17. Postępowanie wobec nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości z elementami
suicydologii 69,00 zł
18. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii pedagogicznej 129,00
zł
19. Redagowanie pism biurowych, urzędowych i procesowych z elementami zarządzania
dokumentacją 69,00 zł
20. Podstawy psychologii klinicznej z elementami wybranych metod terapii wspomagającej
99,00 zł
21. Tworzenie programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych 79,00 zł
22. Podstawy kryminalistyki z elementami psychologii zeznań 129,00 zł
23. Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego w praktyce 49,00 zł
24. Prawne i psychologiczne metody resocjalizacji z elementami kryminologii 69,00 zł
25. Pomoc dentystyczna z elementami promocji zdrowia 199,00 zł
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SZKOLENIA PRZEZ INTERNET
26. Metodyka terapii zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii 149,00 zł
27. Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym z elementami treningu zastępowania agresji 199,00
zł
28. Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego z zarządzaniem konfliktem w
społeczności lokalnej 49,00 zł
29. Podstawy psychologii wychowania i rozwoju z elementami psychoprofilaktyki uzależnień
79,00 zł
30. Podstawy treningu działań twórczych z elementami kinezjologii edukacyjnej i pedagogiki
zabawy 79,00 zł
31. Podstawy diagnozy pedagogicznej z elementami poradnictwa 89,00 zł
32. Podstawy dydaktyki ogólnej z elementami edukacji seksualnej 69,00 zł
33. Podstawy Psychologii 129,00 zł
34. Kluczowe umiejętności społeczne i personalne na rynku pracy 99,00 zł
35. Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży z elementami diagnozy
resocjalizacyjnej 79,00 zł
36. Podstawy psychologii wpływu społecznego - zmiana zachowań, postaw i osobistych
przekonań 89,00 zł
37. Zaburzenia rozwoju u dzieci i młodzieży (Autyzm i ADHD) z elementami pedagogiki
specjalnej 99,00 zł
38. Podstawy promocji zdrowia z elementami epidemiologii 59,00 zł
39. Podstawy pracy socjalnej z elementami gerontologii społecznej 79,00 zł
40. Psychologia pracy z podstawami bhp i ergonomii 129,00 zł
41. Podstawy pedagogiki specjalnej z elementami terapii poznawczo-behawioralnej 69,00 zł
42. Prewencja zachowań suicydalnych 89,00 zł
43. Mediacje sądowe i pozasądowe 149,00 zł
44. Podstawy kreatywnego nauczania z elementami edukacji medialnej 49,00 zł
45. Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami uwagi 99,00 zł
46. Metodyka pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym z el. muzykoterapii, bajkoterapii i
geloterapii 89,00 zł
47. Metodyka pracy z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi z elementami terapii kreatywnej
99,00 zł
48. Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja, kompulsywne zajadanie) podstawy
pracy terapeutycznej z pacjentem 79,00 zł
49. Podstawy tutoringu szkolnego z elementami coachingu 129,00 zł
50. Podstawy psychoonkologii z elementami terapii wspierającej i Simontona 129,00 zł
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51.Podstawy terapii uzależnień z elementami mindfulness - treningu uważności 129,00 zł
52. Dydaktyka twórczości z elementami aktywnego nauczania 89,00 zł
53. Podstawy zarządzania w działalności opiekuńczo-wychowawczej 89,00 zł
54. Mnemotechniki – efektywne techniki przyswajania wiedzy i uczenia się z elementami treningu
szybkiego czytania 89,00 zł
55. Metodyka zajęć kreatywnych z elementami mnemotechnik 89,00 zł
56. Podstawy diagnozy trudności edukacyjnych dzieci i młodzieży 79,00 zł
57. Podstawy coachingu 129,00 zł
58. Radzenie sobie ze stresem w pracy z elementami treningu autogennego 69,00 zł
59. Podstawy psychopedagogiki starości i starzenia się z elementami promocji zdrowia i
pierwszej pomocy 89,00 zł
60. Pracownik administracyjno-biurowy z podstawami obsługi programów użytkowych Word i
Excel 149,00 zł
61. Podstawy dietetyki z elementami odnowy biologicznej 99,00 zł
62. Diagnoza problemów uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie 99,00 zł
63. Trener pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie z elementami doradztwa edukacyjnozawodowego 199,00 zł
64. Profesjonalna opiekunka dziecięca z podstawami oligofrenopedagogiki i pierwszej pomocy
199,00 zł
65. Podstawy dietetyki z elementami diagnozy i terapii zaburzeń odżywiania 89,00 zł
66. Trener osobisty: coach, mentor, tutor z elementami interwencji kryzysowej 199,00 zł
67. Trening umiejętności społecznych z metodyką pracy opiekuńczo-wychowawczej 149,00 zł
68. Podstawy pedagogiki z elementami psychologii rozwoju dzieci i młodzieży 99,00 zł
69. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z elementami kształcenia integracyjnego 89,00 zł
70. Psychoprofilaktyka i profilaktyka społeczna w zakresie problematyki HIV/AIDS 99,00 zł
71. Podstawy oligofrenopedagogiki i zaburzeń neurorozwojowych z el. dagnostyki 129,00 zł
72. Podstawy psychologii i komunikacji społecznej z elementami mediacji i negocjacji 79,00 zł
73. Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami promocji zdrowia 89,00 zł
74. Podstawy muzykoterapii, choreoterapii i chromoterapii w terapii osób niepełnosprawnych
intelektualnie 129,00 zł
75. Podstawy komunikacji interpersonalnej oraz perswazyjnej z treningiem asertywności i
autoprezentacji 79,00 zł
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76. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji z elementami
interwencji kryzysowej 129,00 zł
77. Mediacje rodzinne i małżeńskie z elementami prawa 149,00 zł
78. Podstawy psychoprofilaktyki i profilaktyki społecznej z metodyką edukacji i promocji zdrowia
99,00 zł
79. Podstawy terapii w promocji zdrowia psychicznego z treningiem regulacji emocji 99,00 zł
80. Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej z podstawami terapii zajęciowej 199,00 zł
81. Profesjonalna asystentka - sekretarka z podstawami prawa i obsługą programów biurowych
129,00 zł
82. Przedstawiciel handlowy z elementami coachingu 129,00 zł
83. Specjalista ds. szkoleń i rozwoju pracowników z elementami coachingu 149,00 zł
84. Opiekun dzieci i młodzieży - animator czasu wolnego i rekreacji 149,00 zł
85. Asystent socjalny - pomoc rodzinie z elementami socjoterapii i psychoterapii 199,00 zł
86. Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna rodzinie w kryzysie 129,00 zł
87. Praca z trudną młodzieżą z profilaktyką 99,00 zł
88. Doradca edukacyjno-zawodowy osób niepełnosprawnych z elementami psychologii pracy i
coachingu 199,00 zł
89. Prewencja patologii i zagrożeń społecznych z podstawami kryminologii 149,00 zł
90. Podstawy prawa karnego, rodzinnego i administracyjnego z elementami wiedzy o wybranych
patologiach społecznych 149,00 zł
91. Psychomanipulacja w sektach i subkulturach - charakterystyka i strategie działania 149,00 zł
92. Zaburzenia zachowania i osobowości z elementami prawa i ochrony własności intelektualnej
129,00 zł
93. Podstawy kształcenia integracyjnego z projektowaniem działań wychowawczych 149,00 zł
94. Standardy metodologiczne w orzecznictwie psychologiczno-sądowym z podstawami prawa i
ochrony własności intelektualnej 199,00 zł
95. Standardy pracy biegłego psychologa wynikające z Kodeksu Karnego i Cywilnego z
elementami psychologii zeznań i opiniowania sądowo-psychiatry 199,00 zł
96. Diagnostyka i programowanie w resocjalizacji z elementami profilaktyki społecznej i
wiktymologii 149,00 zł
97. Metody pracy stosowane w rewalidacji i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu głębokim z podstawami oligofrenopedagogiki 149,00 zł
98. Zastosowanie metody projektów do pracy edukacyjno-dydaktycznej z elementami doradztwa
zawodowego 199,00 zł
99. Opieka nad pacjentem w przebiegu choroby neurodegeneracyjnej - choroby Parkinsona i
Alzheimera 199 zł
100. Tyflopedagogika z elementami surdopedagogiki 199 zł
101. Podstawy kryminologii i wiktymologii z elementami profilowania psychologicznego 199 zł
102.Metodyka pracy kuratora sądowego z podstawami prawa i ochrony własności intelektualnej
149 zł
103.Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w Internacie i bursie szkolnej z podstawami
pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania 149 zł
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AKADEMIE PRZEZ INTERNET
KURS PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY 449,00 zł
AKADEMIA SOCJOTERAPII I PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 489,00 zł
AKADEMIA TRENERA I COACHA 599,00 zł
AKADEMIA ZDROWIA, URODY I DIETETYKI 489,00 zł
AKADEMIA PROFESJONALNEGO OPIEKUNA 649,00 zł
AKADEMIA SKUTECZNEGO PEDAGOGA 699,00 zł
AKADEMIA MEDIACJI I NEGOCJACJI 699,00 zł
AKADEMIA SAMODOSKONALENIA I ROZWOJU OSOBISTEGO 399,00 zł
AKADEMIA PSYCHOLOGII I ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY 749,00 zł
AKADEMIA SPECJALISTY W PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ 429,00 zł
AKADEMIA PODSTAW PSYCHOLOGII 599,00 zł
AKADEMIA POMOCY PSYCHOPEDAGOGICZNEJ OSOBOM NIEDOSTOSOWANYM 629,00 zł
AKADEMIA ANIMATORA Z PROMOCJĄ ZDROWIA 799,00 zł
AKADEMIA POMOCY EMOCJONALNEJ 769,00 zł

OFERTA
DLA FIRM
Dajemy Ci możliwość zdobycia nowych

Oferta dla Twojej firmy
W razie potrzeby E-edu przygotuje
dla Państwa firmy „szkolenie szyte
na miarę” - stworzymy kurs, który
będzie wpisywał się w Państwa
potrzeby oraz będzie realizowany w
terminie dogodnym dla Państwa
firmy.

umiejętności w prosty i wygodny
sposób. Naszym głównym celem jest
zapewnianie najwyższej jakości
proponowanych usług.
Oferta szkoleniowa skierowana jest do
wszystkich tych, którzy w sposób
sprawny i samodzielny pragną uzyskać
konkretną wiedzę i podnieść swoje
kwalifikacje.

KORZYŚCI?
Państwo decydujecie o tym, kiedy

W ofercie znajdziesz propozycje kursów

kurs się rozpocznie,

zawodowych, które podniosą

Oszczędność czasu - pracownicy

lub uzupełniają kwalifikacje

nie muszą być delegowani poza

zawodowe, z zakresu rozwoju

siedzibę firmy.
Ograniczenie kosztów - szkolenie
odbywa się przez Internet, więc
nie ponosicie kosztów delegacji
pracownika czy wypłaty diety,

osobistego, psychologicznych,
pedagogicznych, edukacyjnych i
terapeutycznych.
Doświadczenie pokazuje nam, że
oferowane przez Ekursyonline.pl

Nieograniczone możliwości

szkolenia internetowe, kończące się

powtarzania omawianych już
zagadnień oraz powracania do
wybranych części materiału,

uzyskaniem certyfikatu, z powodzeniem
podnoszą atrakcyjność zawodową i
zwiększają konkurencyjność na rynku
pracy.
Jesteśmy tym, co uda nam się dać
innym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną www.ekursyonline.pl, na której
znajduje się pełna oferta kursów. W przypadku pytań zapraszamy do korespondencji
mailowej: ekursyonlinepl@gmail.com lub kontaktu telefonicznego: 511 035 215

WWW.EKURSYONLINE.PL

TEL. 511 035 215

EKURSYONLINEPL@GMAIL.COM

ZNIŻKI
DLA FIRM
Zniżka dla grup 5-30 %
Dla grup, min 10 osób
przygotowaliśmy znaczne zniżki,
nawet do 5-30% . Zadzwoń lub
napisz ustalimy szczegóły!
Typ podmiotu: Niepubliczna placówka

10 osób - 5 % zniżki

kształcenia ustawicznego i

11- 15 osób - 10 % zniżki

praktycznego

16-20 osób - 15 % zniżki
21 osób - 25 osób - 20 % zniżki

Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 270751

26 osób - 30 osób - 25 % zniżki

Numer REGON: 382893460

powyżej 30 osób - 30 % zniżki

Data założenia: 2017-12-15
Rozpoczęcia działalności: 2017-12-15

Im większa grupa - tym większa
zniżka.

Jesteśmy firmą szkoleniową wpisaną
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w
Rzeszowie w dniu: 5.04.2018 roku, pod
numerem ewidencyjnym:
2.18/00106/2018

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną www.ekursyonline.pl, na której
znajduje się pełna oferta kursów. W przypadku pytań zapraszamy do korespondencji
mailowej: ekursyonlinepl@gmail.com lub kontaktu telefonicznego: 511 035 215
WWW.EKURSYONLINE.PL
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DOKUMENTY
Co charakteryzuje nasze dyplomy?
⭐ druk na ozdobnym papierze 160
g/ kolor beżowy;
⭐ znak wodny na całym
zaświadczeniu - autentyczność
dyplomu;
⭐ hologram - naklejka

Typ podmiotu: Niepubliczna placówka

zabezpieczająca autentyczność

kształcenia ustawicznego i

dyplomu;
⭐ wszelkie pieczątki: nagłówkowa z
numerem RSPO, REGON Placówki
Kształcenia Ustawicznego; imienna dyrektora, pieczątka okrągła dodatkowa z firmy szkoleniowej;

praktycznego
Miejsce w strukturze: samodzielna
Numer RSPO: 270751
Numer REGON: 382893460
Data założenia: 2017-12-15
Rozpoczęcia działalności: 2017-12-15

⭐ dyplomy zawierają suchą pieczęć
- z Niepublicznej Placówki
Kształcenia Ustawicznego dodatkowe zabezpieczenie i
autentyczność dyplomu;
⭐ indywidualny numer z rejestru
każdego wydanego dokumentu
(każdy pracodawca może zadzwonić

Jesteśmy firmą szkoleniową wpisaną

czy napisać maila i dowiedzieć się

do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w

czy dany kursant(ka) ukończył(a) u

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w

nas szkolenie);

Rzeszowie w dniu: 5.04.2018 roku, pod

⭐ nowoczesny wygląd;

numerem ewidencyjnym:

⭐ wszelkie podstawy prawne oraz

2.18/00106/2018

wpisy do RSPO, RIS.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną www.ekursyonline.pl, na której
znajduje się pełna oferta kursów. W przypadku pytań zapraszamy do korespondencji
mailowej: ekursyonlinepl@gmail.com lub kontaktu telefonicznego: 511 035 215
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TEL. 511 035 215

EKURSYONLINEPL@GMAIL.COM

WZÓR
DYPLOMU
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