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 Chęć pracy z dziećmi od zawsze towarzyszyła moim planom życiowym. Nieograniczone 

pokłady możliwości i ich wielki potencjał stanowiły dla mnie inspirację. Dlatego też postanowiłam 

aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu osobowości dzieci oraz budowaniu ich wiedzy  

o otaczającym świecie. 

 

 Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Opolskim na kierunku „Kształcenie 

wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym i logopedą szkolną”. Zdobyte tam wiadomości  

i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i logopedii dały mi solidne podstawy do pracy  

z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

 

 Pracę w „Przed-Szkółce” rozpoczęłam w lutym 2007 roku. Początkowo prowadziłam zajęcia 

plastyczne we wszystkich grupach wiekowych, a we wrześniu 2007r. objęłam wychowawstwo  

w grupie 5, 6- latków. Doświadczenie zdobyte w tym okresie pozwoliło mi na lepsze  poznanie 

psychiki dzieci oraz wypracowanie optymalnych metod dydaktyczno – wychowawczych. 

Ukształtowały także mój światopogląd pedagogiczny, nastawiając na podmiotowe traktowanie 

małego człowieka i rozwijanie jego umiejętności poprzez zabawę. W swojej pracy wychodzę z 

założenia, że rozwój dziecka wiąże się z rozwojem nauczyciela. Dlatego też ciągle poszukuję 

nowych, lepszych rozwiązań, biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach oraz 

poszukują stale alternatywnych metod własnego rozwoju.  

 

 Wzięłam udział w wielu szkoleniach pedagogicznych: 

 

 Pedagogika zabawy w pracy nauczyciela 

 Techniki plastyczne 

 Nauka czytania poprzez zabawę 

 Szkolny program ekozespołów 

 Matematyka w edukacji przedszkolnej 

 Przyjaciele Zippiego 

 Aktywność muzyczno – ruchowa dzieci na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki 

według Batti Strauss, cz. I i II 

 Kurs szybkiego czytania 

 Kinezjologia edukacyjna 

 Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania – autorstwa dr I Majchrzak 

 Jak skutecznie pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową? 

 

 



  W związku z wydaniem w czerwcu 2012r książki z autorskimi wierszykami edukacyjnymi 

dla dzieci „Rymowanki Pani Zuzanki”  (ilustrowanej przez dzieci z mojej grupy) prowadziłam: 

 

 Cykliczne zajęcia „W ZUZANKOWIE – czytamy z wyobraźnią” w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Opolu  

 Cotygodniowe zajęcia twórcze „W ZUZANKOWIE – czytamy z wyobraźnią”  w Pubie 

Ostrówek 

 Warsztaty dla nauczycieli „W ZUZANKOWIE – czytamy i tworzymy z wyobraźnią” w SP 

w Pieczyskach 

 Animowane warsztaty i zabawy dla dzieci przy okazji imprez organizowanych przez 

Centrum Organizacji Pozarządowych w Opolu  

 

Zdobyte podczas warsztatów wiadomości i umiejętności pozwalają mi na bardziej efektywne 

oddziaływanie pedagogiczne, wspierające wielostronny i harmonijny rozwój małego cżłowieka 


