
Katarzyna Ostrzyżek 
 
1994r. ukończyła Medyczne Studium Zawodowe, kierunek Fizjoterapia w 
Elblągu. 
 
1994r. uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez Anne Warrick 
(Prezydent Komitetu Krajów Rozwijających się ISAAC) na temat 
wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się. 
 
1995r. uczestniczyła w kolejnym cyklu szkoleń prowadzonym przez 
specjalistów ISAAC - Anne Warrick i Julian Swain. 
 
1996r. ukończyła kurs komputerowy „Podstawy obsługi i zastosowań 
komputera Macintosh” w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów w Warszawie. 
 
1998r. współorganizowała Międzynarodową Konferencję w Kwidzynie na 
temat „Pomoc dziecku niepełnosprawnemu - wspomagające i alternatywne 
metody porozumiewania się. 
 
1999r. współorganizowała i prowadziła cykl szkoleń „Pomoc dziecku 
niepełnosprawnemu – Alternatywne i Augmentatywne Metody 
Komunikacji” - cykl szkoleń rekomendowany i finansowany przez UNDP 
Umbrella Project, PFRON. 
 
2001r. współorganizowała dla specjalistów z Ukrainy tygodniowy pobyt w 
Ośrodku Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.  
 
2002r. ukończyła kurs z zakresu rehabilitacji metodą NDT – Bobath, 
prowadzony przez Panią Archie Hinchcliffe – międzynarodową ekspertkę z 
tej dziedziny. 
 
2004r. ukończyła Akademię Medyczną w Bydgoszczy na wydziale Nauk o 
Zdrowiu z tytułem mgr fizjoterapii. 
 
2004r. uczestniczyła w II warsztatach Stowarzyszenia „Mówić bez słów” pt. 
„Komunikacja wspomagająca w codziennej praktyce użytkowników i 
terapeutów”. 
 
2005r. uczestniczyła w III Krajowej Konferencji Wspomagające sposoby 
porozumiewania się w Krakowie pt. „Gestem, obrazem, słowem”. 
 



2006r. uczestniczyła w konferencji naukowo - szkoleniowej pt. „Możliwości 
terapii dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w wieku od 1-go do 6-go 
roku życia i wsparcie ich rodzin” w Zamościu. 
 
2007r. ukończyła kurs I stopnia Integracji Sensorycznej w zakresie teorii i 
terapii „Neurobiologiczne podstawy procesów SI i podstawowa ich ocena". 
 
2007r. uczestniczyła w szkoleniu "Strategie nawiązywania efektywnej i 
długofalowej relacji z pacjentem w terapii, rehabilitacji i leczeniu 
medycznym". 
 
2008r. uzyskała certyfikat ukończenia kursu II stopnia Integracji 
Sensorycznej. 
 
2009r. ukończyła warsztaty szkoleniowe na temat "Wczesnej interwencji i 
wspomagania rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka, na podstawie 
neurorozwojowej koncepcji Castillo Moralesa i Integracji Sensorycznej" 
prowadzone przez Panią Teresę Kaczan. 
 
2009r. ukończyła szkolenie z zakresu Diagnozy AAC. Stosowanie oceny 
efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem 
narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam” prowadzone przez dr 
Magdalenę Grycman. 
 
2010r. uzyskała certyfikat ukończenia Kursu Podstawowego NDT - Bobath 
dla dzieci w Głogowie w ramach projektu „Pomorski Rehabilitant XXI w”. 
 


