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WYKSZTAŁCENIE/ KWALIFIKACJE:
 Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe - Porozumiewanie się osób niemówiących – komunikacja

alternatywna i wspomagająca - terapeuta AAC
 Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe - Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem
 Studia Zawodowe na kierunku fizjoterapia - licencjat fizjoterapii
 Studium Podyplomowe z Rewalidacji z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci
z upośledzeniem umysłowym i innymi utrudnieniami w rozwoju
 Kurs Kwalifikacyjny gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej
 Studia Magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki pracy socjalnej - magister pedagogiki
 Studium Nauczycielskie - specjalność nauczanie początkowe
FORMY DOSKONALENIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W PLACÓWKACH SPECJALISTYCZNYCH:

































Spotkanie informacyjne dla nauczycieli Dolnego Śląska – kształcenie specjalne
Warsztaty metodyczne - Nauka czytania i pisania w systemie Edukacja przez ruch
Szkolenie z uprawnieniami do wykorzystywania narzędzia diagnostycznego KARTY OCENY ZACHOWANIA I EMOCJI
Diagnoza narzędziem CHAT-R/M – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
Konferencja Labirynty Komunikacji
Szkolenie e-learningowe Projekt Piktografia
Szkolenie z uprawnieniami do wykorzystywania narzędzia diagnostycznego KARTY OCENY ROWOJU PSYCHORUCHOWEGO
Edukacja Przez Ruch – matematyczne aspekty systemu
Trening Umiejętności Społecznych
Graformotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
Seminarium wprowadzające do Integracji Sensorycznej
Zabawy Fundamentalne dla Przedszkoli
Program Rozwoju Komunikacji MAKATON – poziom I i II
Zabawa inspirująca rozwój
PECS – Picture Exchange Communication System – poziom 1 (Pyramid Educational Consultants of Poland)
Program SON –RISE
Edukacja muzyczna dzieci z uwzględnieniem metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
Diagnoza osób ze spektrum autyzmu. Profil psychoedukacyjny PEP-R Schoplera (Centrum Terapii Behawioralnej
Jak uczyć dzieci bawić się razem. Integracja dzieci z autyzmem w grupie przedszkolnej (Effatha - Kraków)
Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem (Centrum Terapii Behawioralnej - Gdańsk)
Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE (HANDLE Institute - Warszawa)
Zabawa z dzieckiem z autyzmem (Effatha - Kraków)
Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się z dziećmi niepełnosprawnymi (Wrocław)
Spotkanie konsultacyjno- informacyjne dotyczące zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (PPP - Świdnica)
Masaż medyczny u dzieci z zaburzonym rozwojem psycho-motorycznym (Europejski Fundusz Społeczny)
Analiza ruchu – teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych (Centrum Zdrowia Dziecka - Warszawa)
Wybrane elementy koncepcji Bobath z zastosowaniem przyborów Thera–Band w terapii dzieci i dorosłych
Diagnostyka i terapia dzieci ryzyka (Akademia Medyczna - Wrocław)
Metody pracy z dziećmi z wadą słuchu
Ćwiczenia oporowe i równoważne z przyborami Thera – Band
Jak rozwijać spontaniczną aktywność i czego uczyć dzieci głęboko i wielorako niepełnosprawne (Poznań)

