
  

 

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 szkoleń, warsztatów i kursów odbytych przez nauczycieli 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  

2014 - 2020. Oś Priorytetowa VIII Edukacja. Działanie 8.3. 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”. 

 

II kwartał 2022 r. 

 

W ramach projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa VIII Edukacja. Działanie 8.3. Projekt 

Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18 pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich po-

ziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami 

i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” w drugim kwartale 2022 r. odbyły się następujące 

szkolenia Rady Pedagogicznej: 

 

W dniach 18 – 19 marca 2022 r. szkolenie „Komunikacja alternatywna 

i wspomagająca. Teoria i praktyka z superwizją”, którego celem było po-

znanie przebiegu rozwoju mowy u dzieci oraz poznanie zaburzeń mowy cha-

rakterystycznych dla zaburzenia autystycznego i niepełnosprawności intelek-

tualnej. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się od czego rozpocząć naukę mowy, 

a także poznali programy edukacyjne nastawione na kształtowanie mowy, szczególnie system 

CoughDrop, który został wprowadzony jako główny sposób komunikacji alternatywnej w naszym 

Ośrodku. 

 

W dniach 06 – 08 maja 2022 r. „Szkolenie Rady Pedagogicznej – Metoda 

Feldenkraisa”. Celem szkolenia było dostarczenie uczestnikom narzędzi 

wspomagających do pracy z dziećmi. Szkolenie obejmowało zarówno moduł 

teoretyczny – wprowadzenie do metody, założenia biomechaniczne wynikają-

ce ze specyfiki układu nerwowego i jego interakcji w polu grawitacyjnym, jak 

i praktyczne lekcje „świadomości poprzez ruch”, naukę dotyku i podstawowe techniki. 

 

W dniu 21 maja 2022 r. szkolenie „Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzenia-

mi ze spektrum autyzmu.” Celem szkolenia było poznanie rozwoju umiejęt-

ności komunikacyjnych – słownika czynnego i biernego u dzieci, poznanie za-

burzeń komunikacyjnych charakterystycznych dla zaburzenia autystycznego 

oraz ustalenie od czego rozpocząć naukę umiejętności komunikacyjnych. 

 

 

Tanowo, 30 czerwca 2022 r. 


