
Marta Press 
 
2002r. ukończyła Medyczne Studium Zawodowe na wydziale Terapii 
Zajęciowej. 
 
2003r. uczestniczyła w warsztatach naukowo – szkoleniowych  
 pt. „Wspomagające sposoby porozumiewania się – stopień I, II”, 
prowadzonych przez dr Magdalenę Grycman. 
 
2004r. ukończyła szkolenie z zakresu elementarnych zasad udzielania 
pierwszej pomocy. 
 
2004r. ukończyła szkolenie z zakresu: „Edukacja uczniów niemówiących 
używających komunikacji alternatywnej i wspomagającej”. 
 
2004r. ukończyła szkolenie z zakresu: „Komputer w edukacji uczniów z 
wieloraką niepełnosprawnością”. 
 
2004r. uczestniczyła w II warsztatach Stowarzyszenia „Mówić bez słów” – 
komunikacja wspomagająca w codziennej praktyce użytkowników i 
terapeutów. 
 
2005r. uczestniczyła w III Krajowej Konferencji Wspomagające Sposoby 
Porozumiewania się w Krakowie pt. „Gestem, obrazem, słowem”, na której 
przeprowadziła warsztaty pt. „Wykorzystanie i  dostosowanie komputera 
dla dzieci z tetraparezą - studium przypadku”.  
 
2006r. została zatrudniona w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Kwidzynie w charakterze pedagoga specjalnego.  
 
2007r. ukończyła studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w 
Warszawie – specjalność pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie. 
 
2009r. ukończyła warsztaty szkoleniowe nt. „Wczesna interwencja i 
wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie 
neurorozwojowej koncepcji Castillo Moralesa i integracji sensorycznej” 
(Kwidzyn). 
 
2009r. uczestniczyła w II Pomorskiej Konferencji Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznych (Kwidzyn). 
 



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. 
 
2011r. ukończyła cykl szkoleniowy pt.: „Studium zarządzania projektami”. 

 

2011r. ukończyła szkolenie pt.: „Księgowość w projektach POKL”. 

 

2011r. ukończyła I poziom szkolenia metodą behawioralną „Najpierw 
wytresuj kurczaka”. 
 
2012r. W dniach 25 – 26 uczestniczyła w VII warsztatach Stowarzyszenia 
Mówić bez Słów pt. „Wysoka technologia … i rozmawiasz”.  
 
2012r. uczestniczyła w warsztatach treningu behawioralnej „Jeden świat, 
wiele umysłów”. 
 
2013r. ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Wczesnego  
Wspomagania Rozwoju Dziecka. (Warszawa) 
 
2013r.  uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej 
Terapeutów Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju 
„Dobry początek – współczesne kierunki we wczesnym wspomaganiu  
rozwoju” organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z  
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku. 
 
2014r. ukończyła kurs pt.: „Terapia ręki I i II stopnia” 

2014r. ukończyła warsztaty logopedyczne przez Specjalistyczny 
Ośrodekdla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG oraz Fundacje „FONIA”. 
(Gdańsk)  
 
2015r. ukończyła specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne z zakresu 
stosowania „Baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 
pięcio- i sześcioletnich. Pracownia Testów Psychologicznych i 
|pedagogicznych. (Gdańsk) 
 


