mgr Agata Kalina
Wykształcenie:
2006 – 2009 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
Kierunek:

Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Studia licencjackie, stacjonarne

2009 – 2011 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
Kierunek:

Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Studia uzupełniające - magisterskie, stacjonarne

2009 – 2010 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uniterra przy Collegium da Vinci
Kierunek:

Surdopedagogika
Studia podyplomowe

2011 – 2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uniterra przy Collegium da Vinci
Kierunek:

Logopedia
Studia podyplomowe

Doskonalenie:

2015 Kurs dla dogoterapeutów
2015 „Wczesna interwencja logopedyczna oraz diagnoza logopedyczna dzieci w wieku 0-3
lat”
2014 „Od jedzenia do mówienia”
2013 Warsztaty nt. „Pierwszaki na start! Jak ułatwić adaptację dzieci rozpoczynających
naukę w szkole”;
2013 Warsztaty metodyczne nt. „Nauczanie na dywanie. Elementy pedagogiki zabawy w
edukacji wczesnoszkolnej”
2013 Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Rozumiem- Mówię- Poznaję Świat”:


Warsztaty nt. „Kształtowanie kompetencji językowych dzieci zagrożonych
autyzmem i z autyzmem”;



Warsztaty nt. „Wczesna interwencja logopedyczna u noworodków, niemowląt
i małych dzieci. Wybrane zagadnienia”;
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Warsztaty nt. „ Jąkanie- nie!- Metody pracy z dziećmi z zaburzeniami
emocjonalnymi w wieku przedszkolnym”

2012 Szkolenie teoretyczne i warsztaty nt. „Koordynator wolontariatu szkolnego”’
2012 Warsztaty nt. „Podstawy dogoterapii”;
2012 Warsztaty dla nauczycieli nt. „Jak uczyć uczniów cudzoziemskich w klasie
międzykulturowej?- Nauczanie przedmiotowe”;
2012 Warsztaty metodyczne nt. „Nowe fabularyzowane zabawy z chustą”;
2012 Seminarium nt. „Zasady i warunki organizacji przez szkoły i placówki publiczne
turystyki i krajoznawstwa”;
2011 Kurs nt. „Rozwiązania metodyczne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych,

w

tym

tworzenie

indywidualnych

programów

edukacyjno-

terapeutycznych”;
2011 Warsztaty metodyczne nt. „Zabawy z chustą”
2011 Szkolenie nt. Programu „Młodzież w działaniu. Od pomysłu do rezultatu”;
2010 Szkolenie nt. „Jak być skutecznym nauczycielem”;
2009 Konferencja nt. „Rozwijanie kompetencji edukacyjnych w ramach współpracy
międzynarodowej w tym „uczenie się przez całe życie” oraz uzyskiwanie funduszy
unijnych”;
2009 Kurs nt. „Otwarcie środowiska szkolnego na rzecz uczniów niepełnosprawnych”;
2009 Warsztaty nt. „Warsztat umiejętności wychowawczych”;
2008 Warsztaty nt. „Budowanie obrzędowości klasy”;
2007 Szkolenie nt. „Metody Montessori”;

