Głośno o nas w mediach

Jak przetrwać w pracę zdalną w czasach kwarantanny i nie zwariować? Jak organizować
edukację online? Czemu tak ważna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla nauczycieli?
Jak funkcjonuje MSCDN w czasie pandemii oraz jak wywołać uśmiech uczniów i nauczycieli w
trudnych chwilach odosobnienia? Między innymi na te pytania odpowiadaliśmy w lokalnych
mediach - Radiu dla Ciebie, KRDP, Radio PŁOCK FM, Tygodniku Płockim, Gazecie Wyborczej
Płock i Portalu Płock. Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do lektury artykułów i wysłuchania
audycji.
Szokująca edycja. Roboty juz czekają na młodych - artykuł na Portalu Płock
Zaproszenie do udziału w nowej edycji DELTAKLUBU - PTV:Płocka Telewizja
Zaproszenie do udziału w nowej edycji DELTAKLUBU - KRDP
Konkurs "Zostań pogromca koronanudy! Wypromuj nowe gwiazdy ekranu..." - Marzenna Kuć
wraz z uczestnikami w Radiu Płock
Artykuł - zaproszenie na konferencję "Po co nam czytanie w XXI w." w Tygodniku Płockim
Konferencja "Po co nam czytanie w XXI wieku..." - o konferencji w Płockiej Telewizji PTV
Konferencja "Po co nam czytanie w XXI wieku... - zaproszenie Anny Krusiewicz na antenie
KRDP FM
Wypromuj nowe gwiazdy ekranu - zaproszenie do konkursu na antenie Radia Płock
Zostań pogromcą koronanudy! - artykuł na portalu Gazeta Wyborcza Płock
Kwaśne łyz i chemiczne jajo. A do wygrania kamera - artykuł na Portalu Płock dotyczący
konkursu
Rozmowa z dr Joanną Łukjaniuk, psycholog, autorką artykułu w Meritum, na temat pracy i nauki
zdalnej w Radiu dla Ciebie
Wypromuj nowe gwiazdy i zdobądź nagrodę - artykuł na portalu plock.eu
Wypromuj nowe gwiazdy ekranu! - o Konkursie w Deltaklubie w KRDP
Kosmiczny projekt w Płocku dla dzieciaków i młodzieży - artykuł w Tygodniku Płockim
A gdyby na Ziemi wylądowali Ortomaci - przyjaźni kosmici? Jak by wyglądali? O czym
rozmawialiby z ludźmi? - artykuł w Gazecie Wyborczej Płock
Rozmowa z Maciejem Karczewskim, Dyrektorm SP 11 w Płocku, współorganiztorem MST 2020
w KRDP FM

Phoca PDF

Głośno o nas w mediach

ORTOMACI w naszych domach - artykuł na portalu plock.eu
Kosmici z Ortomatyki wylądowali w Płocku - o MST 2020 w Portalu Płock
Międzyszkolne Spotkania Twórcze 2020 w Radiu Płock FM
Jak przetrwać w czasach kwarantanny? Rozmowa z Agnieszką Zielińską-Graf w Radiu dla
Ciebie
Zdalne lekcje. Trójka dzieci, pracujący zdalnie rodzic, jeden laptop i trzy godziny na rozwiązanie
zadań. Jak to pogodzić? Wywiad z Anną Krusiewicz w Gazecie Wyborczej Płock
Zdalne lekcje. Czy nauczyciele są gotowi? Trudne pytanie. Napotkają trudności, ale nie takie,
których by nie przezwyciężyli. Wywiad z Marianem Kuciem w Gazecie Wyborczej Płock
Kilka pomysłów na domową nudę. Artykuł w Tygodniku Płockim. Porad udziela Agnieszka
Baska
Zdalne szkolenia dla nauczycieli. Rozmowa w Radio Płock FM z Malgorzatą Gasik
Zostań w domu. Wyślij e-widokówkę w ramach akcji #koZdrowienia
KRDP Radio PŁOCK FM PortalPłock Tygodnik Płocki Portal plock.eu Radio Mixx
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