mgr Agnieszka Dzikowska – mgr pedagogiki, absolwentka KUL w Lublinie,
specjalność w zakresie pedagogiki specjalnej, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła również
studia podyplomowe w zakresie: Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia podyplomowe w zakresie
ICT, języków obcych oraz surdopedagogiki UMCS w Lublinie. Systematycznie podnosząc
swoje kwalifikacje zawodowe, poznając nowe metody i formy pracy stara się na bieżąco
wychodzić naprzeciw problemom zgłaszanym przez dziecko, rodzica i nauczyciela. Udział
w zewnętrznych formach szkolenia: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia nauczycieli „Kursor”
w Lublinie, również Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, pozwala wymieniać się
doświadczeniami zawodowymi i przenosić je na grunt pracy pedagoga.
W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, doradztwem i profilaktyką. Duży
nacisk w swojej pracy postawiła na współpracę z podległymi poradni na terenie powiatu
kraśnickiego, placówkami oświatowymi. Poruszana w trakcie zajęć problematyka jest
różnorodna.

mgr Urszula Jakubczak – mgr pedagogiki, absolwentka KUL w Lublinie, nauczyciel
dyplomowany. Ukończyła również podyplomowe studia kwalifikacyjne: Diagnoza i terapia
dysleksji rozwojowej oraz Diagnoza i terapia osób z autyzmem na UMCS w Lublinie, a także
kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe z zakresu
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i ich rodzin na Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ogólnymi trudnościami w nauce.

mgr Anna Łukasik – mgr pedagogiki, absolwentka UMCS w Lublinie, nauczyciel
dyplomowany. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Terapia i profilaktyka
uzależnień, studia podyplomowe w zakresie Terapia i rewalidacja dziecka
z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także specjalistyczne szkolenie w dziedzinie
uzależnienia od narkotyków w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień. Odbyła staż kliniczny
w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, superwizje kliniczne
w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Posiada certyfikat Specjalisty Terapii
Uzależnień (egzamin państwowy) oraz certyfikat Edukatora. Jest realizatorem „Szkoły dla
Rodzicówi Wychowawców w oparciu o koncepcje T. Gordona”, ukończyła też szkolenia
specjalistyczne: „Trening Zastępowania Agresji TZA – ART metodą Goldsteina”, „Szkolenie
przygotowujące do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą”,
”Coaching, mentoring i inne formy wspomagania szkół”. W poradni zajmuje się diagnozą
i terapią pedagogiczną. Obejmuje opieką pedagogiczną dzieci w starszym wieku szkolnym.

mgr Joanna Pyrzyna – mgr pedagogiki, absolwentka UMCS w Lublinie, nauczyciel
mianowany. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki oraz terapii
pedagogicznej. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Obejmuje opieką
pedagogiczną dzieci w wieku od 0-6 lat oraz dzieci w młodszym wieku szkolnym.

mgr Agnieszka Surdacka – mgr pedagogiki, absolwentka KUL, nauczyciel
dyplomowany. Ukończyła również podyplomowe Studium Rodziny oraz podyplomowe
Studia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na UMCS w Lublinie.
W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Obejmuje opieką pedagogiczną
dzieci w starszym wieku szkolnym.

mgr Ewa Tomaszewska – mgr pedagogiki specjalnej, absolwentka UMCS w Lublinie
(tyflopedagogika, oligofrenopedagogika), nauczyciel dyplomowany. Ukończyła kurs
kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe z zakresu
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i ich rodzin na Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział
w zewnętrznych i wewnętrznych formach szkolenia. W poradni zajmuje się diagnozą oraz
terapią pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ogólnymi
trudnościami w nauce oraz prowadzi indywidualne zajęcia pedagogiczne w ramach WWRD.

