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1997r. ukończyła kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i 
młodzieży w Malborku.  
 
1998r. ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Sztumie na wydziale 
Terapii Zajęciowej. 
 
2003r. ukończyła studia pedagogiczne magisterskie na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
 
2006r. ukończyła I poziom szkolenia Makaton – program rozwoju 
komunikacji w Krakowie. 
 
2006r. uczestniczyła w konferencji naukowo – szkoleniowej w Zamościu pt. 
„Możliwości terapii dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w wieku od 1-
go do 6-go roku życia i wsparcie ich rodzin”.  
 
2007r. ukończyła kurs języka migowego. 
 
2007r. ukończyła szkolenie pt. „Strategie nawiązywania efektywnej i 
długofalowej relacji z pacjentem w terapii, rehabilitacji i leczeniu 
medycznym”.  
 
2008r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Wczesnej Interwencji i 
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci” na wydziale Rehabilitacji w 
Akademii Wychowania Fizycznego im J. Piłsudskiego Warszawie.  
 
2009r. ukończyła warsztaty szkoleniowe nt. „Wczesna interwencja i 
wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie 
neurorozwojowej koncepcji Castillo Moralesa i integracji sensorycznej”. 
 
2009r. uczestniczyła w II Pomorskiej Konferencji Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznych.  
 
2009r. uczestniczyła w konferencji „Wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka niepełnosprawnego i pomoc rodzinie”. 
 
2010r. uczestniczyła w konferencji „Metoda Dobrego Startu – 40 lat w 
edukacji,  profilaktyce trudności szkolnych i terapii”. 
 



2010 r.uczestniczyła w konferencji „ Autyzm – specyficzne potrzeby – 
kompleksowa terapia”. 
 
2010r. ukończyła specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne z zakresu 
stosowania „Baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 
pięcio i sześcioletnich”. 
 
2010r. uczestniczyła w konferencji „Powikłania zaburzeń koncentracji i 
impulsywności  w szkole i w życiu dorosłym. Europejskie standardy 
leczenia ADHD” w Gdańsku. 
 
2011r. uczestniczyła w VIII Międzynrodowej Konferencji Krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej, „Let’s talk together- AAC in Europe”. Warszawa 
 
2011r. ukończyła kurs doskonalący nt. Metoda Ruchu Rozwijającego wg 
Veroniki Sherborne. Poziom I prowadzony przez prof. Zw. Dr hab. M. 
Bogdanowicz i przez D. Okresika. Gdańsk 
 
2013r. ukończyła szkolenia I-go stopnia w zakresie Terapii Integracji 
Sensorycznej. Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej 
w Gdańsku. 
 
2013r. Uczestnictwo w IV Konferencji naukowo – szkoleniowej „Słucham , 
więc potrafię” Listening is” I can” zorganizowanej przez Instytut Fizjologii i 
Patologii Słuchu, Komitet Nauk Klinicznych PAN. Kajetany 
 
2013r. ukończyła dwustopniowe szkolenie i uzyskała uprawnienia 
terapeuty integracji sensorycznej. Dysponuje kwalifikacjami do 
diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. 
Gdańsk. 
 
2013r.  zdobyła AiB Certyfikat ENTRUM ADMINISTRACJI I 
BIZNESU.Ochrona Danych Osobowych w szkołach i placówkach 
oświatowych. (Wrocław) 
 


