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2002r. ukończyła kurs dla kandydatów na wychowawców placówek 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowany przez 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.  
 
2003 r.  uczestniczyła w szkoleniu dla wolontariuszy hospicyjnych.  
 
2004r. ukończyła kurs z zakresu Ruchu Rozwijającego Weroniki 
Sherborne organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Bydgoszczy. 
 
2007 r.   organizuje i prowadzi grupy środowiskowego wsparcia dla 
rodziców/ opiekunów w ramach programu „ Pilotaż 2005 – 2007 ”. 
 
2007r. przeprowadziła szkolenia dla rodziców w ramach programu  
„ Pilotaż 2005 – 2007 ”. 
 
2007r. uczestniczyła w konferencji i szkoleniu ISAAC ( International 
Society for Augmentative and Alternative Communication) przy Instytucie 
w Pradze. 
  
2007r. przystępuje do Stowarzyszenia Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju 
Porozumiewania. 
 
2007r. uczestniczyła w warsztatach dotyczących wykorzystania metody 
EEG Biofeedback oraz metody Tomatisa organizowanych w ramach 
Europejskich Dni Autyzmu „Metody terapii osób z autyzmem. Teoria w 
praktyce” organizowanej przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
Autystycznych w Gorzowie Wlk.  
 
2007r. uczestniczyła w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
organizowanej w ramach Europejskich Dni Autyzmu „Metody terapii osób 
z autyzmem. Teoria w praktyce” organizowanej przez Stowarzyszenie 
Rodziców Dzieci Autystycznych w Gorzowie Wlk.  
 
2007r. odbyła szkolenie „ Program Boardmaker – nauka wykorzystania 
programu komputerowego do tworzenia pomocy komunikacyjnych dla 
dzieci niepełnosprawnych, niemówiących”. 
  
2008 r.  przystępuje do Krakowskiego Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” 
. 
 



2008r. kończy szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się 
dzieci niepełnosprawnych – I stopień”. 
  
2008r. uzyskała certyfikat zaświadczający o ukończonym kursie 
wprowadzającym do metody Wideotreningu Komunikacji w Poznaniu, 
przy licencjonowanej przez AIT – Holandia Fundacji Plus z Krakowa.  
 
2008r.  uczestniczyła w V Warsztatach Stowarzyszenia „ Mówić bez 
Słów” pt.: „I kto to mówi? Zastosowanie komunikacji wspomagającej  
i alternatywnej ( AAC) w terapii małego dziecka i jego rodziny” 
 w Warszawie.  
 
2008r. ukończyła szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie terapii 
EEG Biofeedback II stopnia w Milanówku. 
  
2008r. uczestniczyła w konferencji pt.: „W poszukiwaniu rozwiązań 
systemowych – standardy postępowania z dzieckiem z mpdz, 
konsolidacja działań i federalizacja instytucji” i przystąpiła do Projektu 
„Sieć MPD” w Zamościu. 
  
2009r. uczestniczyła w warsztatach "Konstruowanie programów 
terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami 
rozwojowymi" w Gdańsku. 
  
2009r.  uczestniczyła w III Międzynarodowym Sympozjum Naukowym 
„Efektywne sposoby uczenia dzieci z autyzmem w praktyce i badaniach” 
w Gdańsku organizowaną przez Instytut Wspomagania Rozwoju 
Dziecka. 
  
2009 r.  odbyła kurs w zakresie „Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki 
Rozwojowej – pierwszy, drugi i trzeci rok życia” w Krakowskim Ośrodku 
Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. 
  
2009r. ukończyła szkolenie pt.: „Podstawowe założenia, zasady  
i metodyka zintegrowanego usprawniania dzieci z mózgowym 
porażeniem dziecięcym” zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu w ramach 
projektu „Sieć MPD”. 
 
2009r.  uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych na temat: „Wczesna 
interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na 
podstawie neurorozwojowej koncepcji Castillo Moralesa i integracji 
sensomotorycznej” prowadzone przez dr Teresę Kaczan. 



  
2009r. ukończyła szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się 
dzieci niepełnosprawnych – II stopień”. 
  
2009r.  kończy szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. 
 
2009r. współprowadziła wykład na konferencji pt. „Wykorzystanie 
wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się do 
wsparcia komunikacji z osobami z problemami w mówieniu” w Zamościu. 
 
2009r. organizuje i współprowadzi wizytę studyjną w Ośrodku w 
Kwidzynie w ramach projektu „Sieć MPD” praca z dzieckiem 
niepełnosprawnym. 
 
2010r. uzyskała świadectwo upoważniające do pracy terapeutyczno-
edukacyjnej metodą alternatywnej i wspomagającej komunikacji 
językowej – system znakowo-obrazkowy Piktogramy, kończąc szkolenie 
w Szczecinie. 
  
2010r. uczestniczyła w wizycie studyjnej dotyczącej budowania wsparcia 
AAC dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w systemie 
Nauczania Kierowanego, która odbyła się w dniach 13 – 16 września 
2010 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci 
Niepełnosprawnych w Zamościu. 
 
2010r.  uczestniczyła w zajęciach wykładowych i warsztatowych ujętych 
w programie III Forum Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych 
województwa pomorskiego pt.: „Dziecko u progu szkoły -współpraca 
różnych środowisk w celu kształtowania gotowości szkolnej” w Gdańsku. 
  
2010r.  uczestniczyła w konferencji „Powikłania zaburzeń koncentracji i 
impulsywności w szkole i życiu dorosłym. Europejskie standardy 
leczenia” organizowanej przez Centrum Diagnozy i Terapii ADHD w 
Gdańsku. 
  
2010r. ukończyła szkolenie superwizyjne poziom O, 1, 2, 3, 4, 5 z 
zakresu AAC. 
  
2010r.  ukończyła szkolenie z zakresu diagnozy AAC. Stosowania oceny 
efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem 
narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam”. 
  



2010r. ukończyła szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się 
dzieci niepełnosprawnych – III, IV stopień”. 
  
2010r. uzyskała rekomendację terapeuty AAC przygotowanego, pod 
względem teoretycznym i praktycznym, do prowadzenia terapii i edukacji 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych z ciężkimi zaburzeniami 
porozumiewania się. 
 
2010r. prowadziła szkolenie teoretyczne z zakresu metody 
EEGbiofeedback. 
 
2010r. współprowadziła wykład na Międzynarodowej Konferencji 
„Kierunki edukacji i wsparcia osób z wieloraką niepełnosprawnością w 
biegu ich życia – teoria i praktyka” w Krakowie, publikacja materiałów 
konferencyjnych. 
 
2010r.   współprowadzi warsztaty na III Forum Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznych województwa pomorskiego pt. „Dziecko u progu szkoły 
- współpraca różnych środowisk w celu kształtowania gotowości 
szkolnej” w Gdańsku. 
 
2011r.   współprowadzi szkolenie z zakresu wykorzystania narzędzi AAC 
 („Warsztat terapeuty AAC”) w Kwidzynie, w ramach działalności 
Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Centrum Rozwoju Porozumiewania. 
  
2012r. współprowadziła szkolenie z zakresu wykorzystania narzędzi 
AAC. („Warsztat terapeuty AAC”) w  Szczytnie, w ramach działalności 
Stowarzyszenia Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania.  
 
2012r. uczestniczyła w realizacji projektu: „Likwidacja barier w 
komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub 
zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców  
z terenu powiatu kwidzyńskiego” poprzez tworzenie instruktarzy, 
pomocy, indywidualnych programów terapeutycznych  oraz prowadzenie 
zajęć z dzieckiem i jego rodzicem. 
 
2012r. uczestniczyła w szkoleniu: ,,Stosowanie i interpretacja Dziecięcej 
Skali Rozwojowej DSR”. 
  
2015r. uczestniczyła w warsztatach ,, Zabawa inspirująca rozwój”,  
część 1 zorganizowane przez Przylądek Dobrej Nadziei, Adrian Borowik. 
 



2015r. uczestniczyła w szkoleniu „ Wczesna interwencja - Pomoc 
dziecku i jego rodzinie” Radosław Piotrowicz. 
 
2015r. uczestniczyła w szkoleniu „ Krok po kroku z autyzmem i innymi 
zaburzeniami neurorozwojowymi” w Toruniu, organizowanym przez 
Centrum  Hiperbaryczne Concept Wrocław 
 
2015 r. uczestniczyła w konferencji "Od diagnozy do interwencji- Zespół 
Aspergera" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną w Malborku 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


