Maria Szyfter
KURSY/SZKOLENIA/KONFERENCJE
2015 “Szkolenie dla logopedów z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej i diagnozy
logopedycznej ”
2015

szkolenie “Diagnoza szkolna w praktyce”

2015

szkolenie “Diagnoza szkolna”

2015

szkolenie “Edukacja XXI wieku”

2015

szkolenie “Tydzień z LearningApps.org”

2015

konferencja “Wykorzystanie technik pamięciowych w nauce ortografii”

2015

konferencja “Język obcy w przedszkolu”

2015

szkolenie “Tydzień z TIK dla najmłodszych”

2015

szkolenie “Tydzień z eXe Learning”

2014

szkolenie “Tydzień z Glogsterem”

2014

szkolenie “Tydzień z WIX”

2014

szkolenie „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON”, stopień II

2013

szkolenie “Tydzień w blogosferze”

2013

szkolenie “Tydzień z mapą mentalną”

2013

szkolenie „Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej w wersji tradycyjnej i
elektronicznej”

2013

ogólnopolska konferencja logopedyczna „ROZUMIEM-MÓWIĘ-POZNAJĘ
ŚWIAT. Terapia zaburzeń językowych u dzieci w wieku 0-5 lat”

2013

webinar „Blended learning approaches to error correction”

2013

kurs „Jak zrealizować dobry projekt eTwinning”

2012

szkolenie „Przyjaciele Zippiego – program promocji zdrowia psychicznego dzieci”

2012

warsztat „Biblioterapia jako twórcza metoda wspierania rozwoju dzieci”

2012

kurs „Kompetencje matematyczne ucznia kończącego pierwszy etap edukacyjny”

2012

ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa „II Forum Autyzmu – Diagnoza
to zaledwie początek – o potrzebie systemowych rozwiązań terapeutycznych,

edukacyjnych i społecznych dla dzieci z autyzmem”
2012

szkolenie „Jak pracować z uczniem dyslektycznym?”

2012

kurs „Podstawowe ćwiczenia logopedyczne z dzieckiem przedszkolnym”

2012

warsztaty „Sztuka komunikowania się w przedszkolu”

2012

szkolenie „Tydzień z Audacity”

2012

kurs „Metody i techniki nauczania języków obcych”

2012

warsztaty dotyczące programu eTwinning

2012

konferencja metodyczna „Rewriting the Rules for Writing” oraz „The Power of
Choice in Matura Choices”

2012

kurs „Indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego. Praca z uczniem
szczególnie uzdolnionym.”

2012

webinar „Bring the 'Wonderful World' of Penguin Kids to your Class”

2012

webinar „Transform the Way You Teach”

2012

konferencja metodyczna „The All-inclusive Approach to Teaching Children” oraz
„ACTIVE LEARNIG for upper-primary students”

2012

warsztaty „Słowne i matematyczne zabawy dydaktyczne”

2012

warsztaty „Jak współpracować z rodzicami w przedszkolu i szkole”

2011

warsztaty „Czytam i tworzę…” – elementy arteterapii i prostych technik
plastycznych w pracy z dzieckiem

2011

webinar „Thirty things to do with graded readers”

2011

webinar „Blended learning”

2011

webinar „What makes Success a success?”

2011

ogólnopolska konferencja „Uczeń z autyzmem w procesie społecznej integracji
– fakty, kontrowersje, perspektywy”

2011

warsztaty „Fruwające ławki – aktywne nauczanie w edukacji wczesnoszkolnej”

2011

warsztaty „Pierwszaki na start! Jak ułatwić adaptację dzieci rozpoczynających
naukę w szkole”

2011

szkolenie „Programy mowy dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi”

2011

międzynarodowa konferencja „Pełnosprawni seksualnie”

2011

szkolenie „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON”, stopień I

2011

warsztaty „Pedagogika zabawy – zarys metod aktywizujących”

2011

szkolenie „Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato”, stopień I i II

2010

Certificate in Advanced English

2010

kurs z zakresu terapii EEG Biofeedback, stopień I

2010

kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, stopień I

2010

warsztaty „Jak wykorzystać mandale w nauczaniu początkowym i przedszkolnym?”

2009

„Trzystopniowy kurs z zakresu terapii dziecka z autyzmem i zaburzeniami
pokrewnymi opartej o teorię uczenia się”

2009

warsztaty „Savoir vivre otoczenia osób niepełnosprawnych i chorych”

2008

warsztaty „Pedagogika zabawy – zarys metod integracyjnych”

2006

kurs na wychowawcę placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

