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Wykształcenie: 
 

• Filologia angielska z językiem hiszpańskim – studia stacjonarne, licencjackie, 
Uniwersytet Opolski 

• Filologia angielska, specjalność nauczycielska – studia stacjonarne magisterskie, 
Uniwersytet Opolski 

• Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką Montessori – 
studia zaoczne licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa  w Opolu. 

 

Praktyki zagraniczne: 
 

• Trzecia Szkoła Eksperymentalna w Salonikach w Grecji – (metoda CLIL) 

• Magic Schools w Pradze w Czechach – (metoda Montessori)  
 

Wymiany międzynarodowe  
 

• Program Comenius: Dub nad Moravou (Czechy) 

• Torsas (Szwecja), Lile (Francja) 
 

Program Erasmus: 
 

• Universytet w Vic, Hiszpania 

• Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Grecja 
 

 

 Pracę z dziećmi zaczęłam wcześnie, gdyż przez cały okres studiów dziennych miałam 

do czynienia z najmłodszymi uczniami. Rozpoczęcie pracy w „Przed-szkółce” było dla mnie 

zarówno wspaniałym wyzwaniem, jak i naturalnym krokiem. Po udanym roku szkolnym 

rozpoczynam kolejny  rozdział w nowo powstałym żłobku „Tuptuś Odkrywca”. Jestem pełna 

entuzjazmu i nie mogę się doczekać, by pomagać odkrywać świat najmłodszym odkrywcom. 

 Podczas licznych podróży i wymian studenckich poszerzałam horyzonty  

i zdobywałam szersze spojrzenie na ludzi. Dzięki temu rozwinęłam w sobie głębokie 

przekonanie o wartości znajomości języków obcych zwłaszcza w dzisiejszym świecie. 



 

Uważam, że dzięki doświadczeniu mieszkania zagranicą jestem bardziej otwarta, co w pracy 

z dziećmi jest kluczowe. 

 Poza pracą z dziećmi uwielbiam śpiewać, co wykorzystuję podczas zajęć  

z języka angielskiego, na których moi podopieczni śpiewają ze mną piosenki  

w języku obcym. Uważam, że śpiew połączony z tańcem i gestami jest najskuteczniejszą 

formą nauczania w wieku przedszkolnym. Przedszkolaki uczą się przez zabawę, co tylko 

przyspiesza proces przyswajania nowego słownictwa. Dodatkowo osłuchują się z językiem 

obcym podczas czynności dnia codziennego takich jak posiłki, mycie zębów i rąk. 

 W dzieciach bardzo cenię sobie ich świeże spojrzenie na świat  

i niebanalny sposób rozwiązywania problemów. Na zajęciach dzieci często chcą pomagać 

postaciom z zajęć na swój sposób, co nierzadko zaskakuje resztę grupy jak i moją osobę przez 

co atmosfera zabawy jest autentyczna. 

 

Dodatkowe aktywności: 
 
Spektakle lalkarsko-wokalne dla dzieci: 

• „Koncert Stwora Głodomora”„ 

• „Zimowy Koncert Stwora Głodomora” 

 
 
  


