Kamila
BEDNAREK

Wykształcenie
2019r. – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
w
Poznaniu,
Szkoła
Psychoterapii
Systemowej
- I-go stopnia.
 Przystąpienie do Wielkopolskiego Towarzystwa
Terapii Systemowej (członkini nadzwyczajna)
- od maja 2019r.

2013r. – 2018r. - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek :
psychologia, specjalność: psychologia kliniczna .
 Temat pracy magisterskiej : „Związek inteligen cji
emocjonalnej i aleksytymii przy kontroli inteligencji
werbalnej”.
 Osiągnięcia: st ypendium Rektora za wyniki w nauce.

2017r. – 2018r. – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
z siedzibą w Łodzi, Instytut Studiów Podyplomowych,
kierunek : przygotowanie pedagogiczne.
2010r. – 2013r. - Liceum Ogólnokształcące im. Janka
z Czarnkowa w Czarnkowie.

Doświadczenie zawodowe
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Czarnkowie – od lipca 2018r. – aktualnie.
 Stanowisko : psycholog
 Szkoła
Podstawowa
nr
1
im .
Henryka
Sienkiewicza w Czarnkowie – od września 2018r.
– aktualnie.
 Stanowisko : psycholog

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

16.12.2019r. - awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Staże/praktyki:
Tomatis – trening uwagi słuchowej w Poznaniu –2017r.:
 Staż w ramach realizacji
klinicznej,

ścieżki

z

neuropsychologii

 Udział w projekcie : „Wyrównywanie szans – podnoszenie
kompetencji dzieci z deficytami” realizowanym w ramach
programu
Innowacje
Społeczne
współfinansowanego
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 Wolontariat w Fundacji Aktywności Lokalnej - ścisły kontakt
z uczestnikami projektu podczas prowadzonej terapii metodą
Tomatisa oraz realizacja działań badawczych w ramach
grupy operacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Akademicka
Szkoła
Policealna
Wyższej
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu -2017r.:

Szkoły

 Praktyki zawodowe w wymiarze 150h w ramach studiów
podyplomowych z przygotowania pedagogicznego

SPZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych „Dziekanka” im. A.Piotrowskiego w Gnieźnie :
 06.2015r. – Realizacja zajęć praktycznych/ćwiczeń w ramach
przedmiotu: psychopatologia (20h).

Dodatkowe umiejętności i kwalifikacje
Studium:
 Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży – organizowane
przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu (160h):
wrzesień 2018r. – wrzesień 2019r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Kursy:
 Kurs: Animator czasu wolnego w Centrum Kształcenia
Podyplomowego i Szkoleń przy Wyższej Szkole Gospodarki
w Bydgoszczy,
 Kurs : Wychowawca Wypoczynku organizowany przez
Ośrodek Doskonalenia RS Edukacja, na podstawie
§6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia
03.02.2006r. Nr rejestru : 2015/150.

Konferencje/warsztaty/wykłady:
 Szkolenie
pt.
„Samouszkodzenia
i
zachowania
autoagresywne u młodzieży - czy to na pewno moda?”
-organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Czarnkowie, 04.03.2020r.
 Wykład pt. „Jak kształtować bezpieczny kontakt dziecka
z mediami elektronicznymi?” organizowany przez Szkołę
Podstawową nr 1 w Czarnkowie, 18.12.2019r.
 Konferencja pt. „Kryzys w rodzinie czy rodzina
w kryzysie?” organizowana przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Czarnkowie, 03.12.2019r.
 „Podstawowe trudności związane z interpretacją testów
do badania dzieci młodzieży” – Poznań, 17.04.20019r.
 Konferencja pt. : Uczeń z zaburzeniami przetwarzania
słuchowego – wyzwaniem dla współczesnej szkoły”
-19.10.2018r. Krzyż Wlkp.
 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Tytoń a zdrowie : „ Społeczne uwarunkowania uzależnień”
– 25.10.2018r. Poznań.
 Warsztat/wykład pt. „SLI - specyficzne zaburzenia
językowe u dzieci” – organizowane przez Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczną w Krzyżu Wlkp. 01.12.2018r.
 „Od mediacji do rozmowy” – pedagogizacja dla rodziców
i nauczycieli – 04.12.2018r. Organizowane przez Szkołę
Podstawową nr 1 w Czarnkowie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

