
MAŁGORZATA STACHAŃCZYK 

 

 

Doświadczenie zawodowe: 

 NPAiJ „Przed-Szkółka" – 8 lat 

 NSP „Nasza Szkoła" – 12 lat 

 PSJO „Cosmopolitan” – 10 lat 

 prowadzę Centrum Edukacji Kreatywnej „Eureka” 

 

 

Kwalifikacje: 

 magister filologii ze specjalnością język biznesu (Uniwersytet Opolski) 

 Podyplomowe Studia Komunikacji Społecznej i Public Relations (WSB w Opolu) 

 Kurs pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego (Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli „Angliści” w Warszawie) 

 certyfikat CAE 

 

 

W ciągu wielu lat pracy z dziećmi pogłębiałam swoją wiedzę, uczestnicząc w wielu 

różnorodnych warsztatach i szkoleniach. Były to m.in.: 

 szkolenie z zastosowania metody TPR na zajęciach języka angielskiego 

 szkolenie Trenera Odysei Umysłu 

 warsztaty z arte-terapii 

 kurs z zakresu realizacji praktycznych zajęć teatralnych 

 kurs dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży 

 kurs wychowawców kolonijnych 

 

 

Osiągnięcia: 

 I miejsce w IV Konfrontacjach Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim w Świdnicy, 

kategoria wiekowa: szkoły podstawowe. 

 Przygotowanie uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego i zdobycie przez 

nich tytułów LAUREATA oraz FINALISTY.  

 Wyróżnienie mojego ucznia tytułem OPOLSKIEGO ORŁA w 2012r. za szczególne 

osiągnięcia w nauce języka angielskiego. 

 

 

 



W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego jest niezwykle istotna w prawie 

każdej dziedzinie życia. W Przed-Szkółce zapewniamy dzieciom codzienny kontakt z językiem 

angielskim, nie tylko podczas zajęć, ale także w wielu naturalnych sytuacjach, jakimi są posiłki  

czy zabawa. Pierwsze efekty widoczne są bardzo szybko. Początkowo dzieci osłuchują się  

z powtarzanymi zwrotami i zaczynają na nie reagować. W miarę upływu czasu dzieci oswajają się  

z językiem, nabierają większej swobody i pewności siebie w posługiwaniu się nim.  

Prowadzonym przeze mnie zajęciom przyświeca zasada "uczyć - bawiąc", gdyż zabawa jest 

w istocie bardzo skuteczną formą nauki, szczególnie dla tak małych dzieci. Zabawa musi być 

pokierowana tak, by była jednocześnie kształcącym doświadczeniem, często obfitującym w humor. 

Dlatego staram się, aby wszystkie zajęcia były dla dzieci intrygujące, aby wpływały na ich emocje  

i dzięki temu bardziej je angażowały. Moje wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi 

utwierdziło mnie w przekonaniu, że wszelkie działania należy organizować w taki sposób,  

by uwaga była skupiona nie na nauczycielu i na tym co robi, lecz na dzieciach. Nie mają być one 

tylko biernymi obserwatorami, lecz powinny aktywnie we wszystkim uczestniczyć.  

Dzieci uwielbiają bowiem uczestniczyć w akcie tworzenia, odkrywać świat i eksperymentować. 

 

  Dzięki takiej organizacji zajęć, język angielski staje się dla dzieci bardzo naturalny.  

Dzieci nie tylko nie mają większych problemów z wymową, która przecież znacznie różni się  

od naszej, ale również wyróżniają się wysoko rozwiniętą zdolnością rozumienia ze słuchu  

i łatwością przyswajania słownictwa. Ponadto wykazują prawdziwy zapał do nauki. Obserwując 

reakcje dzieci mogę stwierdzić, że moje zajęcia sprawiają, że język angielski kojarzy się im  

ze wspaniałą zabawą, a przez to rozbudza w nich chęć dalszego poznawania. Dla dzieci stanowi to 

doskonałą podstawę do dalszej nauki, a dla mnie ogromny sukces zawodowy. 

 

 


