
Informacja z tygodnia szkoleniowego – zima 2015 
2 – 6 lutego 2015r. 

 
Praktykując od kilku lat „tygodnie szkoleniowe” (w ferie i wakacje) mamy możliwość 

wymiany wiedzy i doświadczeń kadry z odbytych szkoleń, kursów, jak też podczas praktycznych 
warsztatów doskonalących nasze kompetencje zawodowe. 
 
Plan tygodnia obejmował: 

 
1. Umiejętności wychowawczo – terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną – podstawy 

TSR (druga część kadry) – kurs prowadzony przez Bernadettę Jabłońską 
2. Warsztat BRUD (prowadzony przez S. Przybyło) 
3. Warsztaty interpersonalne (A. Sadowski) 
4. Relację ze Śląskiej konferencji behawioralnej. Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży 

(Bielicka A., Abram D.) – Zabrze 
4.  Relację z kursu I i II stopnia Terapii ręki (Waks I.) - Gdańsk 
5.  Komunikacja alternatywna, relację z systematycznych superwizji z dr Magdaleną Grycman 

(Śliwka J., Mróz D., Spalding –Sowińska K., Makowska E.) - Kwidzyn 
6. Informację z Warsztatów „Kreatywne pomysły – sospeso, albumy scrapbookingowe, 

lapbooki” (Mróz D., Kopeć K., Piórek A., Ryńska – Sobieraj A.) - Działdowo 
7. Informację z trzech konferencji  „Szkół promujących zdrowie” (Waks I., Ciesiulska D., 

Cichocki G., Szymańska D.) – Olsztyn, Ostróda, Ruś, 
8. Relację z kursu „Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie 

leczenia wg Kleina i Delaney” (Wyżlic I., Buczkowski R., Moczyński R., Jędrzejewski S.) - 
Olsztyn 

9. Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się: dysleksja i zaburzenia 
językowe (Masiak A.) - Warszawa 

10. Informację z Konferencji „Przemoc seksualna wobec dzieci” (Sadowski A.) - Warszawa  
11. Relację z III Konferencji Naukowej „Oblicza seksualności Osób niepełnosprawnych – 

wątki rozproszone w pedagogice specjalnej” (Przybyło S.) - Kraków 
12. Warsztaty Jesienne Carla Orffa (Wichrowska B.) - Warszawa 
13. Warsztaty przeprowadzone na podstawie „Maratonu artystycznego i warsztatów 

muzyczno – plastyczno - cyrkowych (Wichrowska B., Śliwka J.) - Olsztyn 
14. Film oraz prezentację multimedialną z odbytego seminarium wyjazdowego pt: 

„Rehabilitacja społeczna  i zawodowa Osób Niepełnosprawnych na Węgrzech” 
(Topolewska K., Kasprowicz - Żujewska A.) - Budapeszt 

15. Relację z odbywanych od dwóch lat staży w zakresie Terapii Behawioralnej celem 
uzyskania certyfikatu TB oraz systematycznych superwizji z p. B. Ignaczewską (Bielicka 
A., Abram D., Kasprowicz - Żujewska A.). 

 
Tydzień, jak zawsze obfitował w cenne informacje i pozwolił nam zintegrować się podczas 
wspólnej zabawy na warsztatach.  


