Agnieszka Konieczek
1993 r. ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu na
kierunku Rehabilitacji Ruchowej
1993 r. zostaje zatrudniona w Ośrodku Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci
w Kwidzynie na stanowisku rehabilitacji ruchowej
1993 r. uczestniczy w szkoleniach w zakresie psychologicznej pomocy
rodzinie i terapii moczenia nocnego u dzieci
1994 r. uczestniczy w szkoleniu prowadzonym przez Anne Warrick –
Prezydent Komitetu Krajów Rozwijających się ISAAC na temat
wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się .
1995 r. uczestniczy w kolejnym cyklu szkoleń prowadzonych przez
specjalistów ISAAC – AnnA Warrick , Julian Swain.
1995 r. kończy kurs hipoterapii w Krakowie , zdobywa licencję instruktora
rekreacji ruchowej
ze specjalnością hipoterapeuty.
1996 r. kończy warszawski kurs pt. „Podstawy obsługi i zastosowań
komputerów Macintosh”.
1999r. przygotowuje i prowadzi cykl szkoleń „Pomoc dziecku
niepełnosprawnemu –Alternatywne i Augmentatywne Metody
Komunikacji” - cykl szkoleń rekomendowany
i finansowany przez UNDP Umbrella Project, PFRON.
2000 r. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli woj. Pomorskiego
przygotowujące do pracy w klasach
i szkołach integracyjnych
2001 r. kwiecień - organizuje dla specjalistów z Ukrainy tygodniowy pobyt
w Ośrodku Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Terapeuci
zapoznają się z modelem diagnostycznym stosowanym dla dzieci
niepełnosprawnych. Zapoznają się z wykładnią prawną stosowaną w
integracji dzieci niepełnosprawnych w Polsce. Uczestniczą w zajęciach
praktycznych kwidzyńskich placówek oświatowych stosujących nauczanie
integracyjne.

2002 r. We wrześniu kończy kurs z zakresu rehabilitacji metodą NDT –
Bobath, prowadzony przez Panią Archie Hinchcliffe – międzynarodową
ekspertkę z tej dziedziny. Kończy studia podyplomowe na Wydziale
rewalidacji i Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, o
kierunku „Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się”
pedagogika specjalna z wynikiem bardzo dobrym.
2004 r. ukończyła kurs podstawowy z zakresu Neurofizjologiczne Podstawy
Integracji Sensorycznej.
2005r. uczestniczyła w III Krajowej Konferencji Wspomagające sposoby
porozumiewania się Kraków „Gestem, obrazem, słowem”. Przygotowała i
prowadziła warsztaty pt.„Od czego zacząć? Praca z małym dzieckiem z
zaburzeniami rozwojowymi z trudnościami w porozumiewaniu się”.
2006 r uczestniczy w konferencji na temat „Możliwości terapii dzieci z
wczesnym uszkodzeniem mózgu w wieku od 1-go do 6-go roku życia i
wspieranie ich rodzin”.
2008 r. uzyskuje Certyfikat PSTIS terapeuty SI II stopnia
2009 r. ukończyła warsztaty pt „Wczesna interwencja i wspomaganie
rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej
koncepcji Castillo Moralesa i integracji sensorycznej.
2010r. uzyskuje Certyfikat Terapeuty NDT- Bobach w ramach projektu
„Pomorski Rehabilitant XXI wieku”.
2011r. uczestniczy jako Prelegent/as a Speaker w VII Międzynarodowej
Konferencji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa

