
  

 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
 Oś Priorytetowa VIII Edukacja 

Działanie 8.3 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym,  

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” 
Projekt Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18 pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia 

ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego.” 

 
 

 

Sprawozdanie ze studiów podyplomowych, szkoleń, warsztatów i kursów odbytych przez 

nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

w Tanowie w czwartym kwartale 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 

8.3 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów 

uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach 

Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” Projekt Nr RPZP.08.03.00-32-

K013/18 pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia 

ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych 

społecznie z Powiatu Polickiego.” 

 

Studia podyplomowe: „Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń”. 

 

W pierwszym kwartale 2020 r. odbyły się 3 zjazdy: 31.01 - 2.02, 14.02 -16.02, 28.02 - 01.03.2020 r. 

Ze względu na ogłoszoną pandemię koronawirusa zjazd w terminie 13.03 - 15.03.2020 r. odbył się 

zdalnie – słuchaczom zostały przesłane materiały dydaktyczne drogą mailową. 

Egzamin kończący studia, przewidziany na zjazd w dniach 27 - 29.03.2020 r., został przełożony na 

późniejszy, jeszcze nie określony termin. 

 

Studia uzupełniające z terapii logopedycznej. 

 

Uzupełniające podyplomowe studia logopedyczne VI edycja w Wyższej szkole Humanistycznej 

TWP w Szczecinie. 

W pierwszym kwartale 2020 r. kontynuowano studia podyplomowe. Podczas zajęć realizowana 

była następująca tematyka: „Psychologia rozwojowa”, „Wybrane elementy laryngologopedii”, 

„Wybrane zagadnienia z chirurgii szczękowo-twarzowej”, „Usprawnianie mowy u osób 

z rozszczepem podniebienia”, „Komunikacja alternatywna i wspomagająca”, „Elementy logopedii 

artystycznej”. Osoba uczestnicząca ukończyła studia, zdając 29 lutego 2020 r. egzamin z wynikiem 

pozytywnym.  

 

Studia podyplomowe z informatyki. 

 

Studia podyplomowe z informatyki z projektu 8.3 odbywały się w weekendy. Podczas zajęć 

poznawane były obszary współczesnej informatyki określone w podstawach programowych 

kształcenia ogólnego oraz przygotowano słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych. 

Zajęcia były bardzo intersujące, dzięki czemu ugruntowywały wcześniej posiadaną wiedzę. 

Ciekawymi zajęciami okazały się kodowanie oraz programowanie robotów, a także ćwiczenia 

praktyczne na urządzeniach pomagające zrozumieć jak działają poszczególne układy. 

 

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży 

 

Od 26.10.2019 r. trwają zajęcia Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii 

Młodzieży. W pierwszym kwartale 2020 r. odbyły się 3 zjazdy w następujących terminach: 11-

12.01.2020 r. – Bajka w socjoterapii, 01 - 02.02.2020 r. – Praca ze snem i wyobraźnią, 14-

15.03.2020 r. – Realizacja konspektów zajęć pracy z grupą przez uczestników szkolenia. 

Zajęcia miały wymiar praktyczny i polegały na doświadczaniu różnego rodzaju procesów  

i mechanizmów funkcjonowania grupy oraz jednostki. 

 

Tanowo, 31 marca 2020 r. 


