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Danuta Bagińska 
 

Uniwersytet Gdański  
 

Pedagogika - nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne 
Kurs kwalifikacyjny-Zarządzanie oświatą 
Kurs specjalistyczny-Terapia pedagogiczna-dysleksja rozwojowa dzieci i młodzieży 
Kursy i szkolenia: 
-Pomoc przedmedyczna w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ucznia 
-Ratujemy i uczymy ratować WOŚP 
-Mandala jako alternatywna metoda oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych 
-Nauka ortografii-tworzenie warsztatu nauczyciela 
-Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu 
-Koordynator edukacji ekologicznej w placówkach oświatowo-wychowawczych 
-Intel-nauczanie ku przyszłości 
-Rodzina, tradycje, obrzędowość w pracy opiekuńczo-wychowawczej 
-Oprawa plastyczna imprez szkolnych 
-Kolorowy świat papieru-radość tworzenia w edukacji i terapii 
-Rozwijanie umiejętności klasyfikowania 
-Stanąć za dzieckiem-charakterystyka uczniów trudnych 
-Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo 
-Zapobieganie agresji i przemocy dzieci w młodszym wieku szkolnym 
-Twórczość w edukacji, terapii i profilaktyce-radość tworzenia 
-Szkoła na miarę-wymogi nowej podstawy programowej 
-Sześcioletni a siedmioletni uczeń-o dojrzałości szkolnej 
-Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym- z uwzględnieniem ryzyka dysleksji rozwojowej 
-Innowacyjne metody edukacji przedszkolnej 
-Szkolenie pierwszej pomocy 
-Prawo oświatowe w praktyce przedszkolnej 
-Awans nauczyciela  
-O karach, pokazywaniu konsekwencji i wyznaczaniu granic 
-Nowe podejścia terapeutyczne dla pracy w przedszkolu 
-Praca nad uwagą dzieci w przedszkolu warunkiem sukcesu w szkole 
-Zaopiekuj się złością, czyli narzędzia skutecznej komunikacji w przedszkolu spójne z ideą „Porozumienia bez przemocy” 
 

Emilia Wojewoda 
 

Gdańska Wyższa 
Szkoła Humanistyczna 
 

Wczesna Edukacja z Logopedią - studia I stopnia 
Pedagogika ogólna - studia II stopnia  
Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe 
Kursy i szkolenia : 
- Gotowość szkolna dziecka - Wspieranie rozwoju dziecka 
- Kurs plastyczny - Cuda z papieru 



- Warsztaty ekologiczne ”Tropy” 
- Mastermetodyka „Wyznaczanie granic-agresja i nieposłuszeństwo” 
- Dlaczego dzieci myślą o niebieskich migdałach, czyli jak roztargnienie może być źródłem kreatywności 
-Szkolenie pierwszej pomocy 
-Trudna adaptacja dzieci w przedszkolu 
 
 

Anna Janiszewska 
 

Powszechna Wyższa 
Szkoła Humanistyczna 
„Pomerania”                       
w Chojnicach 
Ateneum Szkoła 
Wyższa w 

Pedagogika. Wczesna edukacja z oligofrenopedagogiką - studia licencjackie 
Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia magisterskie 
Kursy i szkolenia : 
-Wstęp do integracji sensorycznej 
-Terapia ręki, czyli jak usprawnić motorykę małą, odpowiedzialność 
-Filary pedagogiki planu daltońskiego - samodzielność i odpowiedzialność 
-Pedagogika daltońska w przedszkolu. Moduł I, II 
-Szkolenie w zakresie pracy ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i relacjami u dzieci wynikającymi z ich różnorodności 
-Pomoc psychologiczna - pedagogiczna w przedszkolu-pełna dokumentacja 
-Żałoba w społeczności szkolnej 
-Wpływ aktywności fizycznej na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 
-Piłki, woreczki, szarfy-zalety i zasadność wykorzystywania przy ćwiczeniach fizycznych w warunkach edukacji przedszkolnej 
-Rola nauczyciela w procesie nauki rozumienia i rozpoznawania emocji przez dzieci 
-W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe 
systemy sensoryczne 

Dorota Dulska Kujawsko-Pomorska 
Szkoła Wyższa                     
w Bydgoszczy 

Pedagogika-Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą pedagogiczną-studia licencjackie 
Pedagogika rewalidacyjna - oligofrenopedagogika-studia magisterskie 
Kursy i szkolenia: 
-szkoła muzyczna Yamaha - keyboard 
-szkolenie „Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym” 
-Rola nauczyciela w procesie nauki rozumienia i rozpoznawania emocji przez dzieci w wieku przedszkolnym 
Eko Eksperymentarium 

Paulina Miklaszewska 
 

Uniwersytet Gdański Pedagogika Wczesnej Edukacji z terapią pedagogiczną - studia licencjackie 
Kursy i szkolenia: 
-Co słychać na łące?- e warsztaty z ekoplastyki 
-Nie całkiem poważnie o całkiem poważnych błędach językowych 
-Kształtowanie kompetencji kluczowych w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu 
-Drama w pracy z dzieckiem nieśmiałym 
-Budowanie relacji rówieśniczych-aspekt emocjonalny 
-Najpiękniejszy jest świat w kolorach 

Joanna Malinowska 
 

Uniwersytet Gdański  
 

Wczesna edukacja z logopedią – studia licencjackie 
Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną – studia licencjackie 
Pedagogika – studia magisterskie 
Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedycznej 



Kursy i szkolenia: 
-Trudne dziecko w grupie przedszkolnej 
-Budowanie dobrych relacji z rodzicami w Przedszkolu 
-Paluszkami – zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój motoryki małej u dzieci 
-Od radości do złości 
-Od empatii do samoregulacji 
-Agresja w grupie przedszkolnej 
-Kodowanie na dywanie jako innowacja pedagogiczna 
-Metody na złość - jak radzić sobie z emocjami dzieci? 
-Sensoplastyka® – Wstęp 
-Sensoplastyka® – Trener 1 stopnia 
-Terapeuta ręki – Szkolenie: „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia – masaż©” 
 

Jolanta Korycka  Kurs Kar-Group - Opiekun dziecięcy 
Kurs ratownictwa przedmedycznego NODN Lupa „Bezpieczne dziecko” 
Szkolenie CRO „Trening umiejętności osobistych” 

 


