
GŁÓWNA TEMATYKA SZKOLENIOWA
Jak dbać o głos czyli sztuka dykcji i zarządzania głosem
Profilaktyczne zabawy logopedyczne
Skuteczne sposoby wspierania rozwoju małego dziecka
Mowa komunikatywna dzieci
Zabawy muzyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym
Praca zespołu placówki z wykorzystaniem technik behawioralnych
Metoda Batii Strauss w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym
Zorganizowany i kreatywny nauczyciel/wychowawca przedszkolny
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STYL PROWADZENIA SZKOLENIA
Gry szkoleniowe
Interaktywne warsztaty
Studia przypadków z odniesieniem do życia zawodowego i prywatnego
uczestników
Krótkie prezentacje problemowe 
Praca w podgrupach



ANNA
LUBOŃSKA
WYKSZTAŁCENIE

0d 2021 – Psychologia – jednolite studia magisterskie, Warszawa; 
Od 2022 – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej –
prowadzenie zespołów instrumentalnych i orkiestr, Akademia Muzyczna
Bydgoszcz;
2020 Kid’s skills, Dam radę! Jestem z Ciebie dumny – uzyskanie
certyfikatu i uprawnień do prowadzenia terapii z dziećmi metodą
akredytowaną przez Helsinki Brief Therapy Institute; 
2020 Terapia miofunkcjonalna wg A. Kittel – uzyskanie certyfikatu i
uprawnień do prowadzenia terapii miofunkcjonalnej, Wrocław;
2019 Terapia umiejętności społecznych – uzyskanie certyfikatu i
uprawnień do prowadzenia TUS, Poznań;
2017 Diagnoza i terapia ręki – certyfikowany terapeuta ręki I i II stopnia,
Warszawa;
2017-2018 Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego – kurs
kwalifikacyjny; uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Pearson Test of
English; 
2010 – 2014 Studia doktoranckie – Muzykologia, UAM
2010 – 2012 Logopedia – studia podyplomowe – tytuł logopeda
dyplomowany
2005-2007 Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu: studium pedagogiczne (uzyskanie kwalifikacji
pedagogicznych);
2002 – 2007 Muzykologia – 5-letnie studia magisterskie;



DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Instytut Psychologii i Edukacji Dziecka w Poznaniu – współpraca w
zakresie logopedii, konsultacja, diagnoza i terapia dzieci z potrzebami
logopedycznymi – od VIII 2019;
Polskie Radio Chopin.pl – współpraca i konsultacja, współprowadzenie
audycji radiowej – od III 2019;
Intensive General English Course – Bournemouth, Anglia – kurs języka
angielskiego, II, VI 2017, IV 2018;
Terapeutyczny punkt przedszkolny Senso Szkraby w Czarnkowie –
stanowisko logopeda, od II 2021;
Przedszkole Publiczne w Ryczywole – stanowisko logopeda, od II 2016,
od 2018 koordynator zespołu logopedów;
Niepubliczne Przedszkole ekologiczno-sportowe Mali Odkrywcy –
stanowisko logopeda, od IX 2014;
Niepubliczne przedszkole anglojęzyczne Kraina Elmo w Suchym Lesie –
logopeda, zajęcia z logorytmiki, od IX 2012;
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rychliku – zajęcia z
rytmiki 2009 – 2014;
Jako czynny muzyk, koordynowała projekt edukacyjny dla dzieci z cyklu
„Dzieci poznają… zwierzęta” oraz reedycji „Zwierzaki” (w 2013 roku
ponownie wydanej przez wyd. Universal jako „Faceci dla dzieci”). 
Realizuje program emisji i zarządzania głosem dla osób, które w
zintensyfikowanej formie używają głosu jako narzędzia pracy, 
prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z logopedii, a także muzyki
i jej roli w rozwoju dzieci. Współpracowała z doradcami metodycznymi
ODN w Poznaniu, prowadząc warsztaty szkoleniowe w poszczególnych
placówkach, Centrum Szkoleń Rozwojowych Edu Lab i in. 
Zajmowała się przeprowadzaniem procesów rekrutacyjnych,
doradztwem w zakresie umiejętności interpersonalnych. Pomagała
ekspertowi wiodącemu w opracowywaniu materiałów dla MSWiA:
Szkolenie Specjalistyczne dla Kadr Urzędów Miejskich i Miejsko-
Wiejskich, Poddziałanie 5.2.1 Priorytet V Dobre Rządzenie – gruntowna
analiza potrzeb szkoleniowych. Przy Instytucie HR współprowadziłam
assessment i development centre oraz badania kompetencji dla
pracowników a także badania na potrzeby rekrutacji. Jako ko-trener
realizowałam projekty szkoleniowo-doradcze m.in. dla firm Agrobex,
Grupa Żywiec S.A., Hilding Polska, SKOK, DGA Kancelaria, Teleca i in.,
jako trener prowadziłam szkolenia z komunikacji, motywowania,
współpracy w zespole i in. 
Prowadzi własne Studio terapii, mobilny gabinet logopedyczny
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