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Jestem 
oligofrenopedagogiem 

Ukończyłam studia z zakresu: 

Usprawniania dzieci ze 

sprzężonymi 

niepełnosprawnościami  

(WSPS w Warszawie) 

ICT, języków obcych, informacji 

naukowej i bibliotekoznawstwa 

(UMCS w Lublinie) 

Ochrony i kształtowania 

środowiska przyrodniczego  

(AR w Lublinie) 

Organizacji i zarządzania oświatą 

(PCEN w Rzeszowie) 

Nauczania początkowego  

(WSP w Rzeszowie) 

 

Prywatnie 

mama 4 dzieci, babcia Ignasia 

 

W pracy zawodowej 

bliska jest mi tematyka 

poszukiwania metod i form 

usprawniania osób z głęboką, 

wieloraką niepełnosprawnością 

 

 

 

Stale poszerzam swoją wiedzę podczas 

kursów, szkoleń, konferencji 
za te najcenniejsze uważam:  

 
� Szkolenie i staż z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia 

będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z 

zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC) – SPDN „Krok 

za Krokiem”  

� Certyfikat uprawniający do uczenia pływania osób 

niepełnosprawnych wg. zasad Koncepcji Halliwick. (International 

Halliwick Association) 

� Terapia Ręki I i II stopień (Acentrum) 

� Terapia Ręki. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi, dziećmi 

z trudnościami szkolnymi oraz zagrożonymi nieprawidłowym 

rozwojem -CWRO w Warszawie 

� Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami 

rozwoju. (CK „Dobra Kadra”- dr M. Piszczek) 

� Model Wykorzystania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin 

dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (dr M. Grycman) 

� Mam coś więcej do powiedzenia. Rozwijanie kompetencji 

komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. 

(generAACja) 

� Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod 

porozumiewania się („Mówić bez słów”- A.Pilch) 

� Praca z dzieckiem z zaburzoną integracją sensoryczną 

� Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami 

w nauce – program szkolny, wg. integracji odruchów dr S.Goddard 

� Bilateralna Integracja – Program szkolny 

� Manipulacje ustno-twarzowe – techniki usprawniające narządy 

mowy i redukujące ból. (dr A. Regner) 

� Ruch Rozwijający bazujący na pracy W.Sherborne  

(prof. M. Bogdanowicz) 

� Programy M. i Ch. Knillów w terapii osób z poważnymi 

zaburzeniami w rozwoju 

� Kinezjologia edukacyjna P.Dennisona I° 

� Podstawy karmienia terapeutycznego 

� Doszkalanie specjalistów zajmujących się dziećmi niewidomymi 

i słabowidzącymi z dodatkowymi ograniczeniami 


