
Magdalena Nosko-Goszczycka 
 
2008r. ukończenie I poziom elementarnego kursu języka migowego dla 
pracowników służb społecznych zorganizowany przez Polski Związek 
Głuchych. (Gdańsk) 
 
2008r. ukończyła 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej 
dzieci i młodzieży z autyzmem. Stowarzyszenie pomocy Osobom 
Autystycznym. (Gdańsk) 
 
2009r. ukończyła studia magisterskie w zakresie spec. nauczycielskiej, 
spec. logopedycznej. Uniwersytet Gdański  na wydziale filologii polskiej. 
 
2009r. uczestniczyła w szkoleniu na temat: „Uczenie zachowań 
werbalnych dzieci z autyzmem. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka 
(Gdańsk) 
 
2009r. uczestniczyła w szkoleniu na temat: „Uczenie zachowań 
społecznych dzieci z autyzmem. Instytut Wspomagania Rozwoju 
Dziecka (Gdańsk)  
 
2010r. uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego. 
 
2010r. ukończyła warsztat masażu wg metodyki Holenderskiej 
Organizacji Shantala (ORO). 
 
2010r. ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Wczesnej 
Interwencji Logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział 
Filologiczny. 
 
2010r. ukończyła warsztaty szkoleniowe nt. „Ustno twarzowa terapia  
z zastosowaniem elementów neurofunkcjonalnej  reorganizacji  
i neuromotorycznej regulacji”. Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne. 
(Wrocław) 
 
2010r. ukończyła kurs teoretyczny i praktyczny pt.: „Jak nauczyć 
porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą?”. 
 
2010r. ukończyła kurs „Integracja Odruchów Twarzy” wg metody  
dr Svietłany Masgutowej. Międzynarodowy Instytut dr Swietłany 
Masgutowej 



2010r. uczestniczyła w szkoleniu dr Agnieszki Rynkiewicz z Autism 
Society of Washington, na temat „ Zespół Aspergera – psychologiczne  
i pedagogiczne wyzwania i dylematy. 
 
2010r. 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. ukończyła szkolenie  pt.: „NDT – BOBATH” kurs podstawowy 
organizowany przez Fundację Pomocy Dzieciom Poszkodowanym  
w Wypadkach Komunikacyjnych „Wróć” z siedzibą w Jantarze. 
 
2011r. wzięła udział w szkoleniu pt.: „ Dobór systemu komunikacji  
i konstruowania pomocy ułatwiających porozumiewanie się”. 
Stowarzyszenie na Rzecz  Propagowania Wspomagających Sposobów 
Porozumiewania Się Mówić bez Słów 
 
2011r. ukończyła kurs teoretyczny i praktyczny z zakresu szkoleń ICT 
Boardmaker SPD – dla początkujących organizowany przez Fundację 
Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych 
„Wróć” z siedzibą w Jantarze. 
 
2011r. ukończyła kurs teoretyczny i praktyczny z zakresu ICT. „ Obsługa 
i zastosowanie oprogramowania wspomagającego komunikację 
Boardmaker with Speaking Dynamically Pro – dla początkujących, 
prowadzony przez Harpo Sp. z o.o. 
 
2011r. wzięła udział w szkoleniu pt.: „ Dobór systemu komunikacji  
i konstruowanie pomocy ułatwiającej porozumiewanie się”. 
Stowarzyszenie na Rzecz  Propagowania Wspomagających Sposobów 
Porozumiewania Się Mówić bez Słów. 
 
2011r. ukończyła kurs teoretyczny i praktyczny z zakresu szkoleń ICT 
pt.: „Zakres zastosowania komputera oraz urządzeń specjalistycznych  
i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością organizowany przez   
Fundację Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach 
Komunikacyjnych „Wróć” z siedzibą w Jantarze. 
 
2011r. ukończyła kurs I-II stopnia z zakresu Alternatywnych sposobów 
porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych, Kwidzyn 
 



2011r. prelegent XI Konferencji „Piktogramy”, Szczecin 

2011r. uczestniczyła w konferencji dotyczącej "Specyfiki wspierania 
dzieci urodzonych przedwcześnie w praktyce logopedy i rehabilitanta", 
Płock 

2011-2012r. współprowadziła szkolenia z zakresu wykorzystania 
narzędzi „Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności 
porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii 
terapeutycznych” oraz „Programów wspierających kompetencji 
komunikacji dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się – 
Jedzenie, Emocje, Ciągi czynności, Gry i zabawy” dr M. Grycman, 
Kwidzyn 
 
2012r. współprowadziła szkolenie: „Warsztat terapeuty AAC”  
w Szczytnie, w ramach działalności Stowarzyszenia RCRP 

2012r. uczestniczyła w warsztatach "Zaburzania karmienia u dzieci. 
Zespołowe postępowania diagnostyczno-terapeutyczne", Gdańsk 
 
2012r. uczestniczyła w konferencji „Dzieci z chorobami rzadkimi -
leczenie, rehabilitacja, edukacja”, Wrocław 

2012r. ukończyła studia podyplomowe Neurologopedia Kliniczna na 
Akademii Medycznej we Wrocławiu 

2012r. uczestniczyła w seminarium „Komunikacja alternatywna oraz 
wspomagająca (AAC)w pracy z pacjentami o różnym stopniu 
niepełnosprawności”, Poznań 

2012r. odbyła 96 godzinny cykl szkoleń dla nauczycieli i terapeutów 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju 
Porozumiewania w Kwidzynie:-Szkolenie z zakresu wykorzystania 
programu Boardmaker&SpeakingDynamically Pro w pracy z osobami 
niemówiącymi. 
-Tworzenie indywidualnych pomocy edukacyjnych i terapeutycznych 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka niepełnosprawnego 
niemówiącego.-Strategia współpracy z rodzicami dziecka niemówiącego 
w procesie rozwijania umiejętności komunikacyjnych oraz wdrażania 
strategii komunikacji alternatywnej wspomagającej w codzienne życie 
dziecka, Kwidzyn 

2012r. ukończyła szkolenie z zakresu „Alternatywnych sposobów 
porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych- III, IV stopień”, Kwidzyn 



2013r. uczestniczyła w konferencji „Dobry początek – współczesne 
kierunki we wczesnym wspomaganiu rozwoju”, Gdańsk 

2014r. wzięła udział w konferencji  "Dziecko i dorosły w obliczu zaburzeń 
mowy, języka, komunikacji i czynności prymarnych" Bydgoszcz oraz 
warsztatach "Logopeda wobec śpiączki" 

2015r. ukończyła szkolenie "Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniem 
autystycznym", IWRD Gdańsk 

2015r. uczestniczyła w warsztatach „Zabawa inspirująca rozwój” 
Kwidzyn 

2015r. ukończyła szkolenie "Wczesne wspomaganie rozwoju. Diagnoza 
dziecka - wytyczne do konstruowania programów terapii", Rozajny Małe 

2015r. uczestniczyła w III wspólnym kongresie Polskiego Towarzystwa 
Żywienia Klinicznego oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego 
Dzieci, Warszawa 

2015r. odbyła staż na oddziale Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń 
Odżywiania i Pediatrii, Centrum Zdrowia Dziecka – Warszawa 

2015r. uczestniczyła w konferencji "Dysfagia w teorii i praktyce", Poznań 
 
2015r. wolontariusz  na oddziale Noworodków i wcześniaków Szpitala 
Zdrowie, Kwidzyn 

2015r. ukończyła kurs "Kineziotaping w logopedii" prowadzony przez 
Roger'a Ehrenreich'a koordynatora K-Taping Academy, Wrocław 

2016r. uczestniczyła w szkoleniu na temat „Narzędzia M-CHAT-R/F – 
praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”, Gdańsk 

 


