
Kadra studiów podyplomowych z integracji sensorycznej z terapią ręki 

 

Prof. dr hab. n. hum. Katarzyna Markiewicz – Dyrektor Instytutu Psychologii 

i Nauk o Człowieku w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest 

członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa 

Neuropsychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju 

Człowieka, European Association of Developmental Psychology oraz European 

Association of Work and Organizational Psychology. Posiada wieloletnie 

doświadczenie diagnostyczno-terapeutyczne zdobyte w Specjalistycznej Poradni 

Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie. Ukończyła kurs integracji 

sensomotorycznej w terapii dzieci autystycznych na Uniwersytecie 

Wrocławskim. Odbyła szkolenia w zakresie, m.in. stosowania i interpretacji 

Dziecięcej Skali Rozwoju, zastosowania testów psychologicznych w doradztwie 

zawodowym realizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego 

Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się między innymi w diagnozie 

rozwoju dziecka i zaburzeniach ze spektrum autyzmu. 

Dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk – Pediatra, neurolog 

dziecięcy. Pracuje w Klinice Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego w Lublinie.  Członek Rady Programowej ds. Rozwoju i Nauki o 

osobach z ASD Fundacji „ASDreamer” w Lublinie. Jej główne zainteresowania 

zawodowe obejmują zaburzenia neurorozwojowe u dzieci oraz mózgowe 

porażenie dziecięce. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Psychomotoryki, 

realizującą program usprawniania dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Jest 

koordynatorką i główną przedstawicielką w Polsce organizacji European 

Academy of Childchood Disability (EACD). Jest także współautorką publikacji 

naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach akademickich. 

Dr n hum. Katarzyna Wieczorek (Patyk) – Terapeuta SI (Integracji 

Sensorycznej), pedagog specjalny ze specjalnością oligofrenopedagogika, 

specjalista w zakresie diagnozy i terapii osób z ASD, adiunkt w Wyższej Szkole 

Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest Prezesem Fundacji „ASDreamer” i 

Dyrektorem Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji 

„ASDreamer”. Pracuje również w szkole podstawowej specjalnej gdzie prowadzi 

terapie SI dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera. Autorka licznych 

artykułów i publikacji z zakresu edukacji i terapii osób z ASD.  

 

 

 



Dr n hum. Amelia Dziurdan – Terapeuta SI (Integracji Sensorycznej), logopeda, 

surdopedagog i oligofrenopedagog. Posiada kurs mistrzowski Metody 

Fonogestów. Ukończyła studia podyplomowe z emisji głosu oraz  rewalidacji i 

edukacji osób ze spektrum autyzmu. Posiada kwalifikacje zawodowe trenerskie. 

Na co dzień pracuje w szkole gdzie prowadzi zajęcia z języka polskiego, terapię 

logopedyczną oraz terapię SI. Posiada wieloletnie doświadczenie jako 

wykładowca zarówno na uczelniach wyższych jak i w ośrodkach doskonalenia 

nauczycieli. Jest członkiem organizacji, działających na rzecz uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: Polskie Towarzystwo 

Logopedyczne,  Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabo Słyszących, Polskie 

Centrum Metody Fonogestów. Autorka licznych artykułów i publikacji 

naukowych z zakresu logopedii i integracji sensorycznej, usprawniania mowy i 

komunikacji poprzez alternatywne i wspomagające metody (AAC) 

 

Mgr Monika Waśkowicz - Absolwentka Akademii wychowania Fizycznego in 

Bolesława Czecha w Krakowie (1996), ukończyła Studia Podyplomowe na 

UMCS Wydział Pedagogiki i Psychologii w Lublinie w Zakresie Pedagogiki 

Przedszkolnej (2000). Od 1998 roku pracuje w Zespole Poradni nr 3 w Lublinie 

w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji. Jest 

fizjoterapeutą, terapeutą NDT-Bobath, terapeutą integracji sensorycznej, 

certyfikowanym terapeuta psychomotoryki. Prowadzi  usprawnianie ruchowe 

niemowląt i małych dzieci od urodzenia do 7 roku życia; terapię zaburzeń 

integracji sensorycznej; terapię psychomotoryczną według Procus i Block; 

instruktaż i wsparcie dla rodziców, nauczycieli przedszkoli i szkół w ich pracy z 

dziećmi z niepełnosprawnościami. Jest współorganizatorem warsztatów 

profilaktycznych dla rodziców. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć 

klinicznych dla studentów fizjoterapii, zajęć dla studentów studiów 

pedagogicznych, prowadzi zajęcia z wczesnej interwencji  dla lekarzy. 

Współpracuje z Niepubliczną Poradnią Wczesnego Wspomagania rozwoju 

„Lolek” prowadząc zajęcia usprawniania ruchowego. Współpracuje ze 

Stowarzyszeniem Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” prowadząc 

szkolenia i wsparcie dla osób z Zespołem Downa. 

 

Lek. med. Mariusz Wronisz – Lekarz rehabilitacji medycznej. Wieloletni 

pracownik Oddziału Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Klinicznego w Lublinie 

pod kierownictwem prof. Mirosława Jabłońskiego, praktyk Przychodni 

Rehabilitacyjnych w Lublinie oraz w województwie lubelskim. Pierwsze kroki w 

obszarze rehabilitacji stawiał w Zakładzie Przyrodolecznictwa w Uzdrowisku 

Nałęczów przy bezpośrednim usprawnianiu fizjoterapeutycznym, odbywał staże 

w całej Polsce, pracował w Wiedniu. Ukończył kurs Medycyny Manualnej dla 



lekarzy pod kierownictwem dr Jerzego Stodolnego oraz dr Andrzeja Sadowskiego 

w Busku Zdroju. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego, Polskiego 

Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej, stały uczestnik wielu 

konferencji, w tym Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Protetyki i 

Ortotyki ISPO Polska. Obecnie kierownik ds. rehabilitacji ośrodka opiekuńczo-

rehabilitacyjnego w Nałęczowie. 

 

Mgr Alicja Pazur – Terapeuta SI (integracji sensorycznej), terapeuta ręki 

(uprawnienia do prowadzenia terapii ręki), pedagog specjalny. Absolwentka 

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończyła studia 

podyplomowe w zakresu edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem 

Aspergera; korekcji wad postawy, pedagogiki leczniczej. Posiada dodatkowe 

uprawnienia do terapii w wodzie metodą Halliwick, pływania, piłki siatkowej, 

odnowy biologicznej, Kinezygerontoprofilaktyki, Awuaerobiku (hydrorobiku) i 

innych formach ćwiczeń w środowisku wodnym. Obecnie pracuje w Szkole 

Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie gdzie prowadzi 

terapię SI oraz zajęcia z wychowania fizycznego. Ma wieloletnie doświadczenie 

jako wykładowca uczelni wyższych i wyższych szkół pedagogicznych. Jest 

autorką kilku artykułów w zakresu aktywności fizycznej.  

 

Mgr Beata Koczur - Pedagog specjalny ze specjalnością – 

oligofrenopedagogika. Dodatkowe kwalifikacje: wczesne wspomaganie rozwoju, 

język polski, historia. Ukończyła 3- stopniowe szkolenie dotyczące terapii 

behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem, bazowe szkolenie z zakresu 

aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem w ramach Projektu Autyzm 

– Akademia dla NGO’s. Od ponad 20 lat pracuje jako nauczyciel- wychowawca 

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz  z autyzmem i 

zespołem Aspergera w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie. 

Specjalizuje się szczególnie w założeniach związanych z teorią umysłu, AAC 

(alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji) oraz treningach 

umiejętności społecznych. 

 

Mgr Anna Skrzypek-Woźniacka – Logopeda i neurologopeda, pedagog 

specjalny. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Jest 

trenerką Shantali Body Care, Attention Autism, Emphaty Dolls, trenerką EEG 

Biofeedback, terapeutką Metody ETTHNO w podejściu Esther de Ru oraz 



terapeutką treningów słuchowych wg Metody prof. A. Tomatisa i terapeutką 

ortodontyczną w nurcie filozofii MFS. Od 1997r lat pracuje na wszystkich 

poziomach edukacji, począwszy od wczesnej interwencji logopedycznej, poprzez 

terapię dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, po zajęcia edukacyjne 

z młodzieżą, a także szkolenia dla dorosłych. Pracowała jako terapeuta, 

nauczyciel i szkoleniowiec, a następnie jako inspektor ds. oświaty. Od roku 2009 

jako współwłaściciel i dyrektor ds. pedagogicznych tworzy Przedszkola i Żłobki 

Niepubliczne „Aniołek”, a od 2018r Ośrodek Terapii „Aniołek” w Łęcznej i 

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Słonecznik” w Lublinie. 


