
Wykształcenie 

● 2019- 2020 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 

Kierunek: Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: edukacja i 

terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

● 2011- 2013 Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny 

Kierunek: Logopedia, 

● 2004- 2009 Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-

Pedagogiczny 

Kierunek: Pedagogika, Specjalność: Edukacja Elementarna z logopedią 

szkolną 

● 2008 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny 

Kierunek: Filologia Romańska, Specjalność: język francuski, 

● 2004 - 2007 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 

Specjalność: język francuski  

 

Formy doskonalenia zawodowego: 

● warsztat psychologiczny z zakresu pozytywnej dyscypliny 

“Wprowadzenie do metodyki Pozytywnej Dyscypliny dla opiekunów 

i nauczycieli okresu wczesnodziecięcego” 

● szkolenie “Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu” 

● szkolenie z zakresu edukacji matematycznej : „Matematyka 

intuicyjna” 

● szkolenie z zakresu logopedii “Strategiczna Metoda Usprawniania 

Realizacji Fonemów w Metodzie Obwodowej” u prof. D. Pluty- 

Wojciechowskiej 

● liczne warsztaty metodyczne z zakresu Metody Krakowskiej m.in. 

„Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania” w Centrum Metody 



Krakowskiej, (czerwiec 2018, październik 2019) „Gesty artykulacyjne- 

metody wywoływania głosek” (wrzesień 2019) 

● szkolenie: „Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i 

przedszkolu”  

● szkolenie: „Metoda Integracji Sensorycznej (SI)” 

● szkolenie: „Kształtowanie umiejętności społecznych małego 

dziecka” “ 

● warsztat metodyczny: „Wykorzystanie Ruchu Rozwijającego w 

planowaniu zajęć ruchowych z dziećmi” 

● warsztaty metodyczne centrum szkoleniowego KLANZA: „Na co 

dzień i od święta  w przedszkolu wspomaganie holistycznego 

rozwoju dziecka przez metody aktywizujące” 

● warsztat: „Dziecięce zabawy z muzyką w metodzie Batii Strauss” 

● warsztat metodyczny „Muzyka w wychowaniu przedszkolnym i 

kształceniu zintegrowanym” 

● warsztaty metodyczne w  Centrum Szkoleniowego KLANZA: 

„Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania- wiosna, lato- czyli 

wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii 

przez ruch Doroty Dziamskiej” , a także „Od butelki do guzika czyli 

wesoła muzyka” oraz  warsztat metodyczny: „Zabawy integracyjne. 

Elementy pedagogiki zabawy” 

● kurs szybkiego czytania i technik uczenia się 

● szkolenie w zakresie odimiennej metody nauki czytania 

„Nazywanie świata- odimienna metoda nauki czytania- autorstwa 

dr Ireny Majchrzak”  

● szkolenie w zakresie metody holistycznego wspomagania 

procesów nauczania (i  uczenia się) P.  Denissona – „Kinezjologia 

edukacyjna czyli  gimnastyka mózgu” 

 

 


