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Sz. Pon Doriusz Skorupo
OLIMPIAKOS

ttsT REFERENCyJNy
W Gimnozjum im. KozimierzaWielkiego z oddziołomi integrocyjnymi w Wieljczce uczy się obecnie
około 600 uczniów. Do noszej
sPecyf

szkĄ uczęszczajq

m.in.

dzieci z zaburzeniami outystycznymi oraz z innymi

icznymi potrzebami szkolnymi, które wymogojs szczególnych zajęć

rewolidacyjnych

i teropeutycznych.

W celu

?ozszerzenia oferty zajeć rewolidocyjnych w roku ubiegłym rozpoczęllśrnystorania

o uruchomienie w noszym 6imnozjum Pracowni Teropii Biofeedbock EE6. Dzięki zrozumieniu potrzeb noszych

uczniów Przez Rodnych oroz Burmistrzo Wieliczki, w roku bieżącym udoło się nom sfinolizowoć projekt
uruchomienio Procowni Teropii Biofeedbock EE6. Zokupiliśmy ntezbędne komputery, Biofeedbock EE6 firmy

z

ELMIKO oroz dwo oporoty Biofeedbock 6SR firmy VERrM wroz
PrzeProwadziliŚmy szkoleniezterapii Biofeedback EE6 dla

11

dodotkowym wyposożentem oraz

członków naszego grono pedagogicznego w tym

pedagogów, pedagogów specjalnych , logopedów i psychologo szkolnego.

Osobą odpowiedziolnq zo całośćprzedsięwzięcia zwiqzanego

z

dostową sprzętu oroz szkoleniem

grona pedagogicznego w ww. zokresiebył Pan Doriusz Skorupa, Licencjonowony Teropeuto Biofeedbock EE6
Polskiego Toworzystwo Neurofizjolo9ii Ktinicznej, który przeprowodził czterodniowe szkolenią

z

I

stopnio

,,Zastosowonio teropii Biofeedbock EE6" oroz wykorzystonio Biofeedbock-u 65R. Pon Doriusz Skorupo

koordynowoł również dostowę ww. sprzętu

z firm

ELMrKO oraz VERIM

a

także w profesjonolny

i bezproblemowy sposób dokoncł instalocji oroz uruchomienio oparotury Biofeedbock.

Szkolenie Biofeedback EE6 i 6SR przeprowodzone przez Pona Doriuszo Skorupę w styczniu 2013

roku, zostoło ocentone bardzo dobrze przez jego uczestników zarówno pod względem merytorycznym jok

i

sposobu przeprowadzenia warsztotów proktycznych, Pan Doriusz Skorupo w doskonĄ sposób potrofi

łqczyĆ wiedzę teoretyczną

z proktyką oroz osobistym bordzo dużym doświadczeniem klinicznym w pracy

z zostosowoniem teropii Biofeedbock w różnego rodzoju zaburzeniach rozwojowych. W trakcie worsztatów
chętnie udzieloł wskazówek, pozwoloł na zadowonie licznych pytań no które chętnie odpowiodcł i cierpliwie
wyjośnicłw szelki e

ni

ejosności.

Reosumujqc zdecydowanie chcemy polecić Pono Doriuszo Skorupę joko bordzo dobrego wykłodowcę

od którego Poństwo procownicy będą mogli zyskać zarówno duży zakres wiedry teoretycznaj jok

i nauczyć

się wielu proktycznych umiejętnościz zakresu teropii BiofeedbockEEC.
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