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Doświadczenie:
Doświadczenie:
2013 – do teraz

Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA Technikum we Wrocławiu
Stanowisko: nauczyciel języka polskiego, asystent dyrektora

Projekty
edukacyjne:
2016 – do teraz
2016 – 2017
2015 – 2016

Szkoła mówców publicznych i liderów dla młodzieży Toastmasters School
Konkurs Młody Lean Lider
Telewizja internetowa prowadzona przez uczniów HO-GA TV

Wykształcenie:
2016 – 2017

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Kierunek: Studia menedżerskie (studia podyplomowe)
2008 – 2013

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek: filologia polska
Specjalizacja: nauczycielska

Edukacja i rozwój:
2018
2017
2016
2016
2015
2014

Certyfikat Zaawansowanego Lidera – Toastmasters International
Certyfikat Zaawansowanego Mówcy – Toastmasters International
Certyfikat Kompetentnego Lidera – Toastmasters International
Certyfikat Kompetentnego Mówcy – Toastmasters International
Kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

Zainteresowania:



Wystąpienia publiczne
Literatura (Edward Stachura, Wisława Szymborska, Bolesław Leśmian)

Momenty w trakcie
pracy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).

Profil zawodowy

Zacznę od dlaczego?
Gdy dziś zadaję sobie pytanie, dlaczego robię to, co robię – odpowiedź odnajduję w uczniach. Chcę
uczynić szkołę miejscem pełnym znaczenia dla nich. Moją misją jest być zmianą, której chcę i zawsze chciałem
w szkole. Robię to na miarę swoich możliwości i na drodze ewolucji. Nie burzę murów szkolnictwa
publicznego, od lat w nim pracuję, jedynie na swoim przykładzie pokazuję, że można zmienić publiczną szkołę.
Wszystko za sprawą wspaniałych ludzi, którzy nią zarządzają i świetnych nauczycieli, którzy w niej uczą. Jeśli
jest jasność co do kierunku, niemożliwe staje się możliwe – publiczna szkoła staje się innowacyjna i warta
uwagi uczniów do tego stopnia, że chcą spędzać w niej swój wolny czas. Tego dokonaliśmy w moim obecnym
miejscu pracy – z uczniami, kadrą i dyrekcją w Szkole HO-GA we Wrocławiu.
Jednocześnie kibicuję z całego serca rodzącemu się ruchowi świadomej edukacji, alternatywy dla szkół
publicznych: szkołom demokratycznym, waldorfskim, Montessori, unschoolingowi czy homeschoolingowi.
Niezależnie od systemu, a każdy z nich ma dobre i złe strony, najważniejszy jest uczeń. Dlatego prawdziwa
zmiana w szkole zaczyna się od zmiany w sercach nauczycieli. Wierzę, że nasza edukacja może być lepsza,
dlatego staram się być przykładem tej zmiany. Robię to dla swoich uczniów, bo wiem, że wybrałem życie po
stronie pasji. A moją pasją jest edukacja.
Kim jestem?
Jestem absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (studia
licencjackie i magisterskie) i absolwentem studiów menedżerskich w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu
(studia podyplomowe). Pracę z młodzieżą rozpocząłem w 2013 roku w Publicznej Szkole Gastronomicznej
HO-GA Technikum we Wrocławiu, gdzie do teraz uczę języka polskiego.

Co wyróżnia mnie od tych, którzy robią to, co ja?
Posiadam Certyfikat Zaawansowanego Lidera – Toastmasters International 2018 oraz Certyfikat
Zaawansowanego Mówcy – Toastmasters International 2017. Ukończyłem kurs kwalifikacyjny: Organizacja i
zarządzanie oświatą. W swojej szkole angażuję się i inicjuję wiele projektów edukacyjnych. Wszystko zaczęło
się od założenia z grupą uczniów telewizji internetowej. To przedsięwzięcie przekonało mnie, że uczniowie
najwięcej uczą się, gdy wspólnie mierzą się z dużymi wyzwaniami. Dlatego swoją koncepcję edukacyjnowychowawczą buduję wokół takich pojęć, jak zaangażowanie – poprzez które rozumiem umiejętność pełnego
uczestnictwa w życiu szkolnym, jak i środowisku lokalnym – oraz odpowiedzialność, która stanowi klucz do
osobistego sukcesu.
W 2016 i 2017 roku brałem z uczniami udział w innowacyjnym konkursie Młody Lean Lider, którego
celem było przygotowanie młodzieży do europejskiego rynku pracy. Najbardziej jestem dumny z projektu,
który zaczął się ponad rok temu, trwa do dzisiaj i mam nadzieję będzie kontynuowany w kolejnych latach.
W 2016 roku założyliśmy z uczniami przestrzeń, gdzie młodzi ludzie uczą się wystąpień publicznych
i przywództwa w praktyce. Tak powstał, przy wsparciu międzynarodowej organizacji non-profit Toastmasters
International, klub mówców i liderów dla młodzieży o nazwie Toastmasters School Gavel Club.
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