Szanowni Państwo
Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego z
kilkuletnim stażem pedagogicznym zdobytym podczas pracy w różnych grupach
wiekowych w przedszkolu. W 2001 roku ukończyłam pięcioletnie studia
pedagogiczne (kierunek- Pedagogika ogólna, specjalizacja-rewalidacja) na
Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Przez cały okres studiów opiekowałam się dziećmi w wieku od dwóch do
dziesięciu lat w rodzinach anglojęzycznych, które poznałam ucząc się języka
angielskiego we Wrocławskiej Szkole Językowej przy Kościele Chrześcijan
Babtystów we Wrocławiu. Była to dla mnie nie tylko wspaniała przygoda i
praktyka pedagogiczna, ale także okazja do szlifowania znajomości języka od
strony praktycznego jego użycia. W celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji i
rozwijania swojej pasji , jaka jest praca z najmłodszymi, w 2002 roku ukończyłam
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne dla Nauczycieli Przedszkoli na
Uniwersytecie Wrocławskim. Ponad to mam kwalifikacje i kompetencje do
nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz nauczaniu wczesnoszkolnym.
W październiku 2011 roku ukończyłam półtoraroczny Kurs kwalifikacyjny z
zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla
nauczycieli nauczania początkowego i przedszkolnego organizowany przez
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. Cały czas wzbogacam
swój warsztat pracy pedagoga, nauczyciela wychowania przedszkolnego i
nauczyciela angielskiego

dzieci młodszych uczestnicząc w różnych formach

doskonalenia zawodowego.
Jako pedagog i mama trójki dzieci w wieku 2, 7 i 9 lat wiem, jak ważne dla
dziecka jest poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, dlatego też staram się stworzyć
moim podopiecznym w przedszkolu miłą , przyjazną atmosferę tak , by dzieci

czuły się w grupie dobrze i bezpiecznie. Ważne jest dla mnie indywidualne
podejście do każdego dziecka tak, by zapewnić mu jak najlepsze możliwości
wszechstronnego rozwoju . Wykorzystując różnorodne metody nauczania i
wychowania poprzez zabawę przekazuję najmłodszym wiedzę o otaczającym ich
świecie, wspieram rodziców w kształtowaniu u dzieci właściwych postaw
moralnych i społecznych opartych na wartościach uniwersalnych i wierze w Boga.
Zachęcam dzieci z jednej strony do samodzielności, z drugiej do współpracy z
innymi i pomagania młodszym i słabszym od siebie. Poprzez różnorodne formy
zajęć staram się stymulować zarówno rozwój psychoruchowy, społeczny, jak i
fizyczny moich podopiecznych. Bardzo istotna jest dla mnie współpraca z
rodzicami , by mądrze

stawiać dzieciom wymagania

adekwatne do ich

możliwości.
Podczas zajęć z języka angielskiego, które prowadzę, staram się w ciekawy
i przystępny dla najmłodszych sposób wprowadzić dzieci w „świat języka
angielskiego”. Poprzez zabawę i aktywne metody nauczania angażujące różne
zmysły uczę dzieci podstawowych słówek i zwrotów z codziennego życia tak,
by zapamiętały one kontekst ich użycia, a co najważniejsze dobrze się bawiły i
pozytywnie nastawiły się do nauki
przedszkolnej i szkolnej.

języka w kolejnych latach edukacji

Na moich zajęciach

dzieci śpiewają piosenki,

powtarzają rymowanki naśladując gestem słowa i zwroty .W ten sposób
osłuchują się z angielską wymową, brzmieniem i melodią języka. Dodatkowo
starają się utrwalić i zapamiętać poznany materiał podczas wykonywania
różnych prac plastycznych. W swojej pracy wykorzystuję między innymi
materiały opracowane przez wydawnictwo językowe Oxford University Press i
inne, a także własne pomysły, które czerpię z bogatego, kilkuletniego
doświadczenia.
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