
ADRIANNA CAŁUS 

Wykształcenie: 

 Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną – studia magisterskie, stacjonarne 

 na Uniwersytecie Opolskim, 

 Pedagogika wczesnoszkolna z przyrodą – studia licencjackie, stacjonarne  

na Uniwersytecie Opolskim, 

Ukończone kursy: 

 „Dziecko z Autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i w przedszkolu” 

 „Indywidualizacja nauczania z uwzględnieniem inteligencji wielorakich,                                      

stylów uczenia i dominacji półkul mózgowych” 

 „Psychologiczne aspekty stresu w klasie szkolnej” 

 „Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów” – poziom I i II  

 

Odkąd sięgam pamięcią moje szczególne zainteresowanie wzbudzał psychologiczny kontekst 

funkcjonowania człowieka. Zastanawiało mnie, co jest powodem zachowywania się w dany 

sposób lub dlaczego pewne osoby wyrażały takie, a nie inne poglądy. Szybko zwróciłam uwagę 

na to, że sposób postępowania człowieka niejednokrotnie jest związany z tym, czego te osoby 

doświadczyły lub jakich ludzi spotkały na swojej drodze do tej pory. Idąc dalej, gdy zgłębiałam 

obszar swojego zaciekawienia, dotarłam do tego jak ogromny wpływ na funkcjonowanie 

dorosłego człowieka ma jego dzieciństwo. Czyli okres życia, w którym jest on najbardziej podatny 

wszelkim oddziaływaniom otoczenia. Okazało się, że interesująca mnie tematyka jest ściśle 

związana z pewną dziedziną naukową jaką jest - Pedagogika. Chciałam wiedzieć coraz więcej na 

temat rozwoju i wychowania. Niezwykle fascynującym zdawał mi się okres życia człowieka,  

w którym według mnie dzieje się najwięcej. Dziecko w sposób naturalny chłonie z otoczenia, 

dlatego odpowiednio poprowadzone jest w stanie sięgać po wyżyny własnych możliwości. 

Chciałam być współtwórcą tego wspaniałego procesu  – tak rozpoczęła się moja droga zawodowa.  

Pracę z dziećmi rozpoczęłam na ostatnim roku studiów, czyli stosunkowo niedawno. Niemniej 

jednak sprawia mi ona wiele radości i satysfakcji, a wszystko dzięki temu, że każdego dnia mogę 

czynnie uczestniczyć w procesie kształtowania młodego człowieka. Mam możliwość przyglądania 

się z bliska jak formuje się jego osobowość.  Natomiast moim najważniejszym zadaniem jest takie 

kreowanie przestrzeni edukacyjnej, aby moi podopieczni mieli szansę samodzielnie odkrywać 

świat w swój własny, indywidualny sposób. By mieli możliwość badać, sprawdzać i interpretować 

to co sami dowiodą poprzez wielozmysłowe doświadczanie. 


