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Wykształcenie: 

• Studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim, kierunek Filologia Angielska 

• Studia podyplomowe w Podyplomowym Centrum Kształcenia Ustawicznego 

„ANDRAGOG”, kierunek Edukacja Elementarna – Wychowanie Przedszkolne i 

Edukacja Wczesnoszkolna 

 

Kursy i szkolenia: 

• Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci na podstawie metody aktywnego słuchania 

muzyki według Batti Strauss 

 

• metoda Denissona w pracy z dziećmi 

• Kinezjologia edukacyjna 

• Weronika Sherbourne 

• warsztaty „Komunikacja bez przemocy” 

• szkolenie z intergracji sensorycznej  

 

Moim marzeniem od zawsze była praca z dziećmi. Towarzyszenie im w rozwoju, 

inspirowanie do poznawania świata i nauki języka, czerpanie radości i mądrości z każdej 

sytuacji – oto moje codzienne cele. W „Przed-Szkółce” już od ponad 10 lat prowadzę zajęcia 

z języka angielskiego. Kocham to co robię, a świadomość, że każdego dnia dzieci nie mogą się 

doczekać zajęć z naszym bohaterem o imieniu Dudu, utwierdza mnie w przekonaniu, że moje 

marzenie się spełniło. Czuję, że czas spędzony z dziećmi wzbogaca mnie, buduje i rozszerza 

wiedzę o człowieku i emocjach. Dzięki lepszemu zrozumieniu dziecięcych uczuć i potrzeb, 

lepiej rozumiemy siebie, a to z kolei przekłada się na skuteczniejsze metody pracy. Jeśli dodać 



do tego poczucie humoru i dystans do siebie otrzymujemy doskonałe warunki                                            

do przekazywania innym tego co ważne i wartościowe – w moim przypadku to 

zainspirowanie dzieci do nauki języka angielskiego. Podczas  zajęć zawsze towarzyszy nam 

pomarańczowy, skrzydlaty przyjaciel Dudu. Postać którą stworzyłam  bawi, uczy, zadziwia 

i porywa serca dzieci z kolejnych roczników, które uczę . Wykorzystując naturalną otwartość 

dzieci oraz ich chęć niesienia pomocy  mniejszym i słabszym, sprawiam, że nasze 

przedszkolaki nawet nie zdają sobie sprawy w którym momencie zaczynają mówić, 

odpowiadać i reagować w języku angielskim. Język ten jest obecny nie tylko podczas zajęć, 

ale także przy posiłkach i wszelkich aktywnościach w ciągu dnia. Dzięki temu język staje się 

bliski i zrozumiały, a angielskie zwroty i wyrażenia adekwatne do sytuacji. Budda 

Siakjamuni powiedział kiedyś, że „ nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego 

kroku”. Robiąc z dziećmi ten pierwszy krok w stronę ekscytującej, pełniej przygód i 

niespodzianek podróży, widząc ich zaangażowanie i radość jaka z tej nauki płynie, czuję, że 

dzieci  zawędrują daleko:) 

 


