
 
 
 
 
 
 

 

Elżbieta  
Czajka 
nauczyciel - wychowawca

 

 

 

Jestem 

oligofrenopedagogiem, 

polonistą 

 

Prywatnie 

lubię kino amerykańskie, 

książki biograficzne, 

czasopisma o wnętrzach 

 

W pracy zawodowej 

specjalizuję  się w metodzie 

Ruchu Rozwijającego Weroniki 

Sherborne 

 

wychowawca 

 

Stale poszerzam swoją wiedzę

kursów, szkoleń, konferencji
za te najcenniejsze uważam:

 

� Edukacja, rehabilitacja i terapia osób z autyzmem

podyplomowe Wyższa Szkoła Humanitas)

� Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień 

(Gremi) 

� Jak wykorzystać Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne 

w pracy z dzieckiem autystycznym (Gremi)

� Mam coś więcej do powiedzenia! Rozwijanie kompetencji 

komunikacyjnych osób ze złożonymi

komunikacyjnymi (GENERAACJA)

� Trening Umiejętności Społecznych

Centrum Rozwoju) 

� Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci 

z zaburzeniami zachowania (Dobra Kadra)

� Metoda Dobrego Startu (Psychologiczne Centrum Rozwoju)

� Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych 

z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym 

spektrum zaburzeń 

� Stosowna analiza zachowania w pracy terapeutycznej 

z osobami z autyzmem (Fundacja Od początku)

� Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnośc

� intelektualną i zaburzeniami psychicznymi (Centrum

� Edukacji CONTACT) 

� KORP- standaryzowane narzędzie do diagnozy 

funkcjonalnej dziecka w wieku od 1.m.ż. do 9.r.ż. 

(KomLogo) 

� Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod 

porozumiewania się („Mówić bez słów”)

� Techniki arteterapii (PWSZ im. Prof. Stanisława 

tarnowskiego w Tarnobrzegu) 

 

miejsce
na

zdjęcie

wiedzę podczas 

konferencji 
uważam: 

Edukacja, rehabilitacja i terapia osób z autyzmem (studia 

Humanitas) 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień 

Jak wykorzystać Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne  

w pracy z dzieckiem autystycznym (Gremi) 

Mam coś więcej do powiedzenia! Rozwijanie kompetencji 

komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami 

komunikacyjnymi (GENERAACJA) 

Społecznych (Psychologiczne 

Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci  

z zaburzeniami zachowania (Dobra Kadra) 

Metoda Dobrego Startu (Psychologiczne Centrum Rozwoju) 

Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych  

niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym 

Stosowna analiza zachowania w pracy terapeutycznej  

(Fundacja Od początku) 

Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością     

intelektualną i zaburzeniami psychicznymi (Centrum  

standaryzowane narzędzie do diagnozy 

funkcjonalnej dziecka w wieku od 1.m.ż. do 9.r.ż. 

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod 

ówić bez słów”) 

Techniki arteterapii (PWSZ im. Prof. Stanisława 

miejsce 
na 

zdjęcie 


