
Pedagog specjalny Lucyna Łazarska 

To czym kieruję się w mojej pracy to obserwacja i poszukiwanie, pokora wobec nowych wyzwań                 

i zaangażowanie w odnajdywaniu właściwych dróg rozwiązania problemów. Każde dziecko jest 

odmienne, każde potrzebuje indywidualnego podejścia, ale czasem bywa tak, że dziecko ze względu 

na swój neurotyp lub poziom sprawności wymaga szczególnych form zaopiekowania potrzeb,                    

czy wyjaśnienia otaczającego świata. I właśnie dla tych dzieci i ich rodziców jest dedykowana moja 

praca.  Wszystkie studia, kursy, szkolenia, które do tej pory poznałam są inspiracją do tworzenia  

indywidualnego podejścia do dziecka, natomiast wszystkie lata praktyki nauczyły mnie elastyczności     

w ich doborze, tak aby stworzyć w atmosferze zabawy i pełnej akceptacji przestrzeń do rozwoju                        

i budowania własnej wartości. 
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Zespół Szkół Specjalnych Opole ul. Książąt Opolskich 21 zatrudnienie na czas 
nieokreślony na stanowisku nauczyciel od 01.09.2022 do nadal 

Zespół Szkolno – Rewalidacyjny SZKOŁA ŻYCIA Rybnik ul. Orzepowicka 15a 

od września 2003r. do 31.08.2022  na stanowisku: nauczyciel dyplomowany 

Przedszkole Terapeutyczne SYRIUSZ od września 2017 do czerwca 2019 na 
stanowisku terapeuta 

 
 
Studia podyplomowe “Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu” 
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego 
przedmiotu: Terapia Pedagogiczna 
Studia Podyplomowe w zakresie „Pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki” 
Studia wyższe magisterskie 5 – letnie na kierunku pedagogika w zakresie praca 
socjalno – opiekuńcza 
 
 
Warsztaty w zakresie seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną 
Terapia Behawioralna 
Trening Umiejętności Społecznych 
Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno – motoryczna u osób z autyzmem 
Masaż Shantala – niemowląt i dzieci” 
Uprawnienia do pracy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży –  
Kurs wychowawcy kolonijnego  
Uprawnienia do prowadzenia placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 
kierowników wycieczek  
Szkolenia w zakresie  alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci 
niepełnosprawnych I i II stopień  
Czteromodułowy cykl szkoleń „Makaton – Program Rozwoju Komunikacji” 
kurs doskonalący nt. „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” I i II 
stopnia 
Warsztaty: „Uczeń trudny – jak wspierać jego aktywność szkolną” 
Szkolenie „Terapia dzieci z autyzmem” 
Warsztaty „ W Trzy dni dookoła świata – Pedagogika zabawy w pracy z osobami z 
upośledzeniem umysłowym 
Warsztaty „Żywioły, czyli świat według starożytnych pedagogika zabawy w  pracy z 
osobami z upośledzeniem umysłowym 
Szkolenie „Praca z dzieckiem  z ADHD” 



 

 
 

Szkolenie „Wprowadzenie do integracji sensorycznej”     
Międzynarodowa wymianach nauczycieli w ramach programu Comenius i Erasmus  
w Anglii i Słowenii.   

Prowadzone szkolenia 
 
2012     Warsztaty dla rodziców dot. komunikacji alternatywnej. 
2015     Warsztaty dla wolontariuszy w zakresie pracy z osobą niepełnosprawną  
2016     Warsztaty dla wolontariuszy w zakresie pracy z osobą niepełnosprawną 
2017     Warsztaty dla wolontariuszy w zakresie pracy z osobą niepełnosprawną 

 2018     Warsztaty dla wolontariuszy w zakresie pracy z osobą 
              niepełnosprawną 
 2020  Warsztaty „Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej i      
              wspomagającej” 

 
Publikacje   Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli 

 Tytuł: „ Komunikacja wspomagająca i alternatywna w szkole życia” 
 
 

 


