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Pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta zajęciowy. Ukończyła Studia 

Podyplomowe z zakresu Neurologopedii z elementami Tyflologopedii i Surdologopedii. Od wielu 

lat pracuje jako terapeuta w Państwowym Szpitalu Klinicznym im Dr A. Jurasza w Bydgoszczy,        

w Klinice Psychiatrii Oddziału Zaburzeń Lękowych i Afektywnych. Praktyką terapeutyczną 

związana jest także z  Centrum Higieny, Kultury i Zdrowia Psychicznego Prof. Aleksandra 

Araszkiewicza, Kujawsko Pomorskim Centrum Pulmunologii - oddziałem rehabilitacji 

neurologicznej w Smukale, Remedium Clinic oraz Dziennymi Domami Pobytu WSG                        

w Bydgoszczy. Pracuje również jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Gospodarki, 

Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej         w Bydgoszczy oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej 

im. Janusza Korczaka w Warszawie z siedzibą w Człuchowie.  

Własne doświadczenia życiowe stały się także przyczynkiem do utworzenia grupy wsparcia 

dla rodziców po stracie dziecka. 

 

 Prywatnie wielbicielka przyrody, książek, wszędobylskich zwierzaków i … uśmiechu, który 

czyni cuda  

 

Kursy i szkolenia: 

 
 Dysleksja - specyficzne trudności w nauce i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  - 

Ośrodek doskonalenia nauczycieli i Polskie Towarzystwo Dysleksji; 

 Specyficzne metody radzenia sobie z objawami Zespołu Nadpobudliwoąci Psychoruchowej oraz 

co wobec przemocy - algorytmy postępowania wobec zachowań agresywnych; 

 Kompleksowe leczenie Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej; 

 Rola nauczyciela w udzielaniu pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej uczniom z Dysleksją; 

 Warsztaty dotyczące problemów osób z chorobą psychiczną - Klinika Psychiatrii; 

 Ruch, muzyka, teatr i zabawa w edukacji i terapii pedagogicznej - Akademia Wychowania              

i Animacji; 

 Warsztaty psychoedukacyjne dla profesjonalistów pt.” Szkoła dla rodziców i wychowawców, 

czyli jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”               
(wg koncepcji A.Faber E. Mazlish ) - Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z Centrum 

Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie; 

 Zniewoleni agresją - prawne, diagnostyczne, korekcyjne działania wobec sprawców przemocy - 

Stowarzyszenie MADER; 

 Osobowość z pogranicza a zaburzenie afektywne dwubiegunowe - podobieństwa, różnice, 

trudności diagnostyczne i terapeutyczne-Centrum Psychoterapii Poznawczo –Behawioralnej; 

 Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej (ADHD, zespół hiperkinetyczny - Centrum  



 

 

Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej; 

 Zespół Aspergera - Fundacja Synapsis; 

 Podstawy terapii behawioralno-poznawczej -certyfikat wydany przez „Poza schematami” 
Warszawa; 

 Seminarium Naukowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy; 

 Kurs dla Wychowawców. 

 

 
 


