
 

mgr Karolina Knieja-Niekra – mgr pedagogiki, absolwentka KUL w Lublinie, 

specjalność z zakresu resocjalizacji, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła również Studia 

Podyplomowe z Logopedii na UMCS Lublin, Studia Podyplomowe z zakresu ITC, języków 

obcych i oligofrenopedagogiki UMCS Lublin, Studia Podyplomowe z zakresu Surdologopedii 

UMCS Lublin oraz Studia Podyplomowe z Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum  autyzmu 

realizowanych przez WODN Kursor we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas                           

w Sosnowcu. Uczestniczyła również w licznych kursach i szkoleniach doskonalących.                       

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z różnymi 

dysfunkcjami w zakresie rozwoju mowy. W pracy terapeutycznej koncentruje się                           

na potrzebach osób z zaburzeniami słuchu,  kierując się zasadą James’a Clerk’a Maxwell’a                 

„Im więcej ludzi rozwinie się dzięki Tobie, tym pełniejsza będzie Twoja własna realizacja”. 

mgr Karina Kot  – mgr filologii polskiej , absolwentka UMCS w Lublinie, specjalność 

redaktorsko -medialna. Ukończyła również Studia Podyplomowe z Logopedii na UMCS                

w Lublinie oraz Studia Podyplomowe z przygotowania pedagogicznego 

oraz digofrenopedagogiki  (WODN, KURSOR ). Uczestniczka szkoleń z zakresu logopedii               

i wspomagania rozwoju. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci                 

i młodzieży z różnymi dysfunkcjami w zakresie rozwoju mowy. 

mgr Dorota Posyniak  – mgr historii, absolwentka UMCS w Lublinie, nauczyciel 

dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z Logopedii, studia podyplomowe z zakresu 

doradztwa zawodowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, studia 

podyplomowe z zakresu Zarządzania i Administracji w WSPiA  w Lublinie. W poradni 

zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami                   

w zakresie rozwoju mowy. 

mgr Magdalena Tarnawska – mgr pedagogiki, absolwentka UMCS w Lublinie, 

specjalność oligofrenopedagogika i reedukacja,  nauczyciel dyplomowany. Ukończyła 

również podyplomowe studia z zakresu Logopedii na UMCS w Lublinie oraz studia 

podyplomowe z zakresu Neurologopedi klinicznej na Akademii Medycznej we Wrocławiu. 

Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach doskonalących z zakresu diagnozy 

logopedycznej i metod terapeutycznych. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią 

logopedyczną dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami w zakresie rozwoju mowy. 

 


