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Jestem 

psychologiem,  

terapeutą wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, 

oligofrenopedagogiem 

 

Prywatnie 

jestem żoną, mamą cudownego 

Ignasia, uwielbiam tańczyć 

i słuchać różnego rodzaju 

muzyki 

 

W pracy zawodowej 

bliska jest mi tematyka 

Rodzicielstwa Bliskości  

oraz terapii zabawą 

Stasieczek 

 

 

Stale poszerzam swoją wiedzę

kursów, szkoleń, konferencji
za te najcenniejsze uważam:

 
� Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia

małych dzieci (Instytut Matki i Dziecka)

� Praktyk metody Kids' Skills oraz jestem

(Instytut Psychologii i Edukacji Dziecka)

� Rodzicielstwo z Pozytywną Dyscypliną

� Zaparcia nawykowe i moczenie (prowadzone przez Karlę 

Orban) 

� Problemy lękowe u dzieci i młodzieży

psychologiczna (Psychologiczne Centrum Rozwoju)

� Trening umiejętności Społecznych

dzieci ze spektrum autyzmu (Fundacja Pomoc Autyzm)

� Mam coś więcej do powiedzenia! Rozwijanie 

komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami 

komunikacyjnymi (GENERAACJA)

� Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością

intelektualną i zaburzeniami psychicznymi (Centrum

Edukacji CONTACT) 

� Kurs specjalistyczny Praktyk Treningu

AMITY ART 

� Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych 

z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym

zaburzeń (Izabela Fornalik) 

� Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I w oparciu 

o koncepcję T. Gordona i książkę A. Faber, E. Mazlish

Jak mówić, żeby dzieci nas słucha

do nas mówiły. (PPP w Janowie Lubelskim)

miejsce
na

zdjęcie

wiedzę podczas 

konferencji 
uważam: 

Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego 

małych dzieci (Instytut Matki i Dziecka) 

jestem z Ciebie dumny! 

Dziecka) 

yscypliną 

Zaparcia nawykowe i moczenie (prowadzone przez Karlę 

młodzieży – diagnoza i pomoc 

psychologiczna (Psychologiczne Centrum Rozwoju)  

Społecznych (TUS) terapia grupowa 

dzieci ze spektrum autyzmu (Fundacja Pomoc Autyzm)  

Mam coś więcej do powiedzenia! Rozwijanie kompetencji 

komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami 

komunikacyjnymi (GENERAACJA) 

Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i zaburzeniami psychicznymi (Centrum 

Treningu Zastępowania Agresji 

Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych 

niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum 

Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I w oparciu 

koncepcję T. Gordona i książkę A. Faber, E. Mazlish pt. 

mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci 

Lubelskim) 

miejsce 
na 

zdjęcie 


