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       Sprawozdanie z przeprowadzonych warsztatów szkoleniowych  

 Wspomaganie rozwoju dzieci z Zespołem Downa na terenie placówek 

oświatowych i w środowisku rodzinnym 
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie  

Filia w Tuchowie  

  

 

Prawidłowe kształtowanie się mowy dziecka stanowi podstawę jego rozwoju. W celu 

doskonalenia  i ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych w pracy z 

dzieckiem realizującym kształcenie specjalne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 

Tarnowie Filia w Tuchowie dnia 5 czerwca 2013r. w Domu Kultury w Tuchowie 

zorganizowała warsztaty szkoleniowe dla logopedów i nauczycieli na temat: Wspomaganie 

rozwoju dzieci z Zespołem Downa na terenie placówek oświatowych i w środowisku 

rodzinnym. Na warsztaty zostali zaproszeni różni  specjaliści, którzy omawiali   bardzo 

złożone problemy rozwojowe  dzieci z Zespołem Downa. Pani mgr Barbara Romanowska, 

neurologopeda  w ramach wstępu omówiła podstawowe zagadnienia wiążące się z omawianą  

jednostką chorobową. Pani mgr Dorota Piska, fizjoterapeuta przedstawiła problemy związane 

z hipotonią oraz podpowiedziała nauczycielom jak wspomagać rozwój ruchowy dzieci z 

Zespołem Downa. Pani psycholog mgr Dorota Wantuch uczyła uczestników jak lepiej 

rozumieć  zachowanie dzieci z Zespołem Downa, a pani mgr Aneta Knapik logopeda, 

omówiła rozwój mowy dzieci z Zespołem Downa. Każde szkolenie jest efektywniejsze gdy 

oprócz teorii omawia się konkretne przypadki diagnostyczne, dlatego też Pani Barbara 

Romanowska zaprezentowała filmy nagrywane podczas terapii logopedycznej w PPPP w 

Tarnowie filia w Tuchowie oraz analizę tych przypadków. Bohaterkami  były dwie 

dziewczynki realizujące kształcenie specjalne na terenie lokalnych szkół. W celu poznania 

sukcesów i porażek edukacyjnych uczennic na terenie szkoły, uczące je nauczycielki  

podzieliły się z uczestnikami swoim doświadczeniem  i własnymi spostrzeżeniami. Olbrzymie 

zaangażowanie w pracę zawodową Pani mgr Haliny Gurbisz i mgr Lucyny Wszołek ze 

Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym oraz mgr Wioletty Krupy z Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej w Trzemesnej, udzieliło się wszystkim uczestnikom, którzy z podziwem 

oglądali zeszyty uczennic. Na koniec Pani fizjoterapeuta mgr Dorota Sarad Piska 

zademonstrowała różne rekwizyty gimnastyczne i omówiła ich zastosowanie w praktyce.               

W  szkoleniu uczestniczyło 30 osób. Jak wskazały wyniki ankiet szkolenie zostało 

przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami uczestników. Przekazane 

treści sformułowane były w sposób interesujący i zrozumiały.  
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Uczestniczki zaproponowały następujące tematy na kolejne spotkania: 

 Praca z dziećmi autystycznymi. 

 Przykładowe sposoby pracy z dzieckiem z porażeniem mózgowym. 

 Terapia przez zabawę w pracy z dzieckiem z zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi. 

 Jak rozmawiać z rodziną na temat choroby dziecka. 

 Jak pracować z dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym. 

 

Warto organizować warsztaty szkoleniowe, na których omawia się tematy zaproponowane 

przez nauczycieli. Żywe zaangażowanie uczestników podczas  spotkania sprawia, że uczą się 

nie tylko  uczestnicy, ale i prowadzący. Na koniec nauczycielki otrzymały  zaświadczenia 

uczestnictwa. 

 

mgr Barbara Romanowska 

neurologopeda 

PPPP w Tarnowie Filia w Tuchowie 

   


