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Z wykształcenia jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą osób z autyzmem, 

diagnostą i terapeutą procesów integracji sensorycznej, socjoterapeutą. Ukończyłam również 

studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi oraz 

Zarządzania Funduszami Europejskimi. Pracuję w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej WSG na stanowisku dyrektora.  

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując zarówno z dziećmi, jak i osobami 

dorosłymi. Szczególnie bliskie są mi osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz 

ich rodziny. Pracowałam jako terapeuta w Domu Pomocy Społecznej, byłam kierownikiem 

Mieszkań Chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Niezwykle cenne 

doświadczenia zdobywałam pracując w obszarach psychiatrii środowiskowej - jako terapeuta 

w Specjalistycznych Usługach Opiekuńczych oraz prowadząc grupy terapeutyczne dla osób      

z zaburzeniami psychicznymi w Caritasie i różnych organizacjach pozarządowych. Moje 

ścieżki zawodowe związane były również z Przedszkolem Akademickim WSG, gdzie 

pełniłam obowiązki dyrektora ds. pedagogicznych oraz Żłobkiem  Akademickim WSG – 

dyrektor żłobka.  

Na co dzień związana jestem także z różnymi organizacjami pozarządowymi. Jestem 

wiceprezesem Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Bydgoszczy, realizuję projekty 

w obszarach społecznych. 

Ponadto pracuję jako nauczyciel akademicki WSG. Moje obszary zainteresowań 

naukowych to: metody aktywizujące w nauczaniu, umiejętności interpersonalne 

nauczyciela/terapeuty/ucznia, diagnoza i terapia pedagogiczna, wspomaganie rozwoju 



dziecka, integracja sensoryczna, terapia zajęciowa, sztuka motywacji, psychiatria 

środowiskowa, pedagogika specjalna, psychopedagogika, zachowania agresywne 

(profilaktyka, terapia), profilaktyka i terapia uzależnień. 

W pracy najważniejszy jest dla mnie Człowiek oraz tworząca się relacja terapeutyczna, 

która umożliwia zaplanowanie oraz organizację efektywnego procesu wsparcia/terapii            

w dążeniu do jak najlepszej jakości życia. 

Prywatnie jestem mamą dwójki wspaniałych dzieci – dorosłej już córki Kingi oraz 

dorastającego syna Adasia. To oni na co dzień są moją inspiracją oraz radością  

Uwielbiam łazęgowanie po górach, nadmorską zadumę, zwierzaki, dobre książki                

i muzykę co w duszy gra… 

  

Kursy, szkolenia kwalifikacyjne: 

 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, 

      Seminarium dla koordynatorów ds. wdrażania modelowego 

      zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania  

       poradni psychologiczno-pedagogicznych, w ramach projektu: 

       Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy  

       psychologiczno- pedagogicznej; 

 Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli SYNAPSIS w Warszawie, 

Szkolenie kwalifikacyjne: 

„Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem –  Profil Psychoedukacyjny PEP-R”; 

 Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, 

Szkolenia kwalifikacyjne z zakresu: 

Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym 

            „Baterii metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat” 

„Bateria - 8, 7,9; Bateria - 10-12 w praktyce diagnostycznej” 



„Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio-                            

i sześcioletnich; Bateria – 5/6 i Bateria – 5/6 R” 

„Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów gimnazjum; 

Bateria – GIM”; 

 Wyższa Szkoła Gospodarki 

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych; 

 BON-MED Centrum Szkolenia Ratowniczego w Bydgoszczy, 

 Szkolenie kwalifikacyjne z zakresu postępowania w nagłych stanach  zagrożenia 

życia; 

 Wyższa Szkoła Gospodarki 

 Kurs kwalifikacyjny: Socjoterapia; 

 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,  

            Kurs decoupage; 

 Psychological Solutions Group i Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego                             

Szkolenie: Zastosowanie Metody Gier Diagnostyczno-Symulacyjnych MGDS  

                            „Od diagnozy do działania”; 

 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

 II semestralny Kurs kwalifikacyjny: Profilaktyka i terapia uzależnień; 

 Studium Kształcenia Kadr w Bydgoszczy,  

            Warsztaty tworzenia ozdób papierowych; 

 Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnień  

             Szkolenia: Agresja w Domu Pomocy Społecznej,  

             Psychologiczne podstawy   zachowań agresywnych,  

            Trening kontaktu z podopiecznym przejawiającym agresję 

 

       

  



     

Realizowane projekty: 

            2018  Projekt RPO – „4P - międzysektorowa inicjatywa pomocy rodzinom  

                       wielopokoleniowym – expert w projekcie;          

            2017 Aktywny Rodzic – kompleksowe wsparcie w powrocie do pracy 

                    – koordynator projektu, specjalista ds. opracowania IPD;  

                     (Indywidualnego Planu Działania) 

                     Projekt realizowany ze środków unijnych; 

           2017 – autor oraz trener w projekcie: 

                    „Profilaktyka zaburzeń psychicznych dzieci i  młodzieży”; 

                      projekt realizowany ze środków Miasta Bydgoszcz; 

           2017 – trener w projekcie pt.: „AGE – Działania na rzecz godnego starzenia się  

                     w Warszawie – projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego 

                     EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014; 

           2016 – autor, koordynator oraz terapeuta w projekcie „Tęcza” 

          terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi oraz rozwojowymi; 

          projekt realizowany ze środków Miasta Bydgoszcz; 

           2014   - pomysłodawca oraz współautor projektu konferencji dla pedagogów, 

                    psychologów i terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi oraz  

                    z zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza),   

                    projekt realizowany ze środków Urzędu Miasta Toruń,     

                    Centrum Pielęgnacji  Caritas Diecezji Toruńskiej; 

           2014 -projekt dofinansowany z PFRON – zajęcia terapeutyczne  



                    dla osób niepełnosprawnych – Centrum Pielęgnacji Caritas w Toruniu; 

           2012-2013  - autor oraz koordynator projektu skierowanego do osób z zaburzeniami 

                    psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie; 

                    projekt realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego województwa  

                    kujawsko-pomorskiego, 

                    Fundacja „Agrafka” w Toruniu; 

           2007-2009 - koordynator projektu usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami 

                     psychicznymi,  

                     projekt realizowany ze środków Urzędu Miasta Toruń, 

                     RC Fundacja Rehabilitacji i Konsultingu w Toruniu; 

            2007-2009 - projekt Mieszkań Chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

                      dotacja z Urzędu Miasta Toruń – kierownik Mieszkań Chronionych.   

  

Udział w konferencjach, debatach: 

2017 - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy  – konferencja: „Rola integracji 

sensorycznej” z udziałem prof. Ventuliniego; 

2017 - Warszawa – Sejmik osób niepełnosprawnych - debata  na temat jakości życia osób      

z zaburzeniami psychicznymi; 

2018 - Warszawa – ogólnopolska konferencja na temat „Ustawy za życiem”. 

 

Artykuły naukowe: 

 P. Ziółkowski (red.), Zeszyty Naukowe WSG w Bydgoszczy - artykuły: 

 „Istota edukacji emocjonalnej”; 

 „Dar edukacji ucznia z zespołem Aspergera”; 

 „Zachowania paraanorektyczne u dziewcząt w gimnazjum”; 



 „Rola terapii zajęciowej w aktywizacji i rehabilitacji osób starszych”; 

 „Dom, który miał być azylem – o przemocy w rodzinie”; 

 P. Ziółkowski (red.), Bezpieczna Szkoła – artykuły: 

 „Istota przyjaznej, bezpiecznej szkoły w kształceniu dzieci i młodzieży                          

o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych”; 

 Scenariusze zajęć dla nauczycieli: Przyjazna szkoła, czyli jaka?, Mam problem i co 

teraz?, Moje mocne strony, Poznajemy swoje zainteresowania, To co ważne - wartości 

w moim życiu. 

 Materiały dydaktyczne - cykl szkoleń  dla nauczycieli: „Diagnoza pedagogiczna jako 

źródło doboru metod i form pracy oraz sposobów motywowania uczniów do nauki, 

rozwoju pasji oraz podniesienia efektów kształcenia, rozwiązywanie sytuacji 

trudnych”; 

 Materiały szkoleniowe dla pracowników DDP: „Agresja – przymus bezpośredni”. 

 

 

     


