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.”

Szkolenie pn. „Bezpieczeństwo na stanowisku pracy z elementami samoobrony w ujęciu
psychofizycznym i fizycznym”.
W dniu 12.10.2019 r. w ramach projektu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej
pn. „Bezpieczeństwo na stanowisku pracy z elementami samoobrony w ujęciu psychofizycznym
i fizycznym”. Miało ono a celu kształtowanie odruchów obronnych wśród nauczycieli, które będą mogli
wykorzystać zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
Zakres szkolenia obejmował przede wszystkim naukę upadania, uderzania i radzenia sobie z
uderzeniami, kopnięcia i radzenia sobie z kopnięciami, uwalniania z obchwytów w parterze, uwalniania
z obchwytów i duszeń w stójce, obrony przed atakiem niebezpiecznym narzędziem, wykorzystywania
do obrony przedmiotów codziennego użytku i dźwigni. Uczestnicy odbyli trening oparty na
symulacjach i scenariuszach z wykorzystaniem poznanego materiału. Zakres szkolenia i doświadczenie
prowadzących szkolenie w pełni usatysfakcjonowało uczestników.
Studia podyplomowe: „Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń”.
W drugim semestrze studiów odbyły się trzy zjazdy w dniach: 18. - 20. października, 22. - 24. listopada
oraz 6. - 8. grudnia 2019 r.
Realizowane były zajęcia z następujących przedmiotów:
a) pisanie programów terapeutycznych;
b) autystyczne spektrum zaburzeń – podstawy teoretyczne;
c) diagnoza i ocena funkcjonalna dziecka z ASD;
d) metodyka pracy z rodziną osób z ASD;
e) projekt zajęć;
f) metody terapii osób z ASD;
g) pedagogika Specjalna.
Zajęcia odbywały się w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Szczecinie przy ulicy Broniewskiego 14, z wyjątkiem zajęć w dniu 07.12.2019 r., które odbyły się
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 przy ul. Polickiej 3 w Szczecinie. W studiach
uczestniczyły: Agnieszka Stelmaszyk, Anna Hermanowska i Anna Czarnecka
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Studia uzupełniające z terapii logopedycznej.
Zajęcia w trzecim semestrze rozpoczęły się 18 października 2019 r. Odbyły się trzy zjazdy
w terminach: 18. - 20. października, 22. - 24. listopada i 6. - 8. grudnia. Podczas zajęć realizowana była
następująca tematyka: ,,Psychoterapeutyczne podstawy terapii logopedycznej”, „Medyczne aspekty
diagnozy i terapii logopedycznej”, „Oligofrenologopedia”, „Dyslalia - profilaktyka, diagnoza i terapia”,
„Komunikacja alternatywna i wspomagająca”, ,,Zaburzenia realizacji głosek”, „Elementy logopedii
artystycznej” oraz „Usprawnianie mowy osób z rozszczepem podniebienia”. W zajęciach uczestniczyła
Elżbieta Bełz. Uzyskała pozytywne zaliczenia ze wszystkich przedmiotów.

Studia podyplomowe z informatyki.
Zajęcia w ramach studiów podyplomowych z informatyki w czwartym kwartale odbywały się
w weekendy. Podczas zajęć uczestników zapoznawano z obszarami współczesnej informatyki
określonymi w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz przygotowywano merytorycznie
do nauczania przedmiotów informatycznych. Zajęcia były bardzo ciekawe, dzięki czemu
ugruntowywały wcześniej posiadaną wiedzę. Do najciekawszych przedmiotów należały kodowanie oraz
programowanie robotów. Brał w nich udział Jerzy Trybiński
Szkolenie: Sensoplastyka®
W dniu 26.10.2019 r. odbyły się dwa szkolenia z SENSOPLASTYKI ® (szkolenie wstępne i pierwszego
stopnia). Wzięła w nich udział Milena Trybińska. W czasie szkoleń osoba uczestnicząca poznała
niecodzienne techniki plastyczne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.
Zajęcia sensoplastyki® przeznaczone są dla osób w każdym wieku. Podczas nich stymuluje się
wszystkie zmysły.
Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży
W ramach zajęć w czwartym kwartale 2019 r. odbyły się trzy zjazdy w następujących terminach:
25. – 27. października - "Trening interpersonalny", 16. – 17. listopada - "Rysunek w socjoterapii
i psychoterapii" oraz 7. – 8. grudnia - "Procesy grupowe. Działanie struktur id ego i superego". Zajęcia
miały wymiar praktyczny i polegały na doświadczaniu różnego rodzaju procesów i mechanizmów
funkcjonowania grupy oraz jednostki. Uczestniczyła w nich Agnieszka Chmiel.

Tanowo, 31. grudnia 2019 r.
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