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Doświadczenie
(wybrane)
2019 – do teraz

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Stanowisko: kierownik i współzałożyciel studiów podyplomowych oraz
wykładowca na kierunku Wystąpienia publiczne i przywództwo w biznesie

2013 – do teraz

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

Projekty
edukacyjne
2016 – do teraz
2018 – 2019
2016 – 2018
2015 – 2016

Szkoła mówców publicznych i liderów dla młodzieży Toastmasters School
Youth Leadership (Młodzi Liderzy)
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)

2011 – 2013

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek: filologia polska (studia magisterskie)
Specjalizacja: nauczycielska

2008 – 2011

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek: filologia polska (studia licencjackie)
Specjalizacja: nauczycielska

Edukacja i rozwój
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
2016
2015
2014
2011

Leaders of Learning – Harvard University
Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego
Distinguished Toastmaster – Toastmasters International
Leadership Excellence – Toastmasters International
Certyfikat Zaawansowanego Lidera – Toastmasters International
Certyfikat Zaawansowanego Mówcy – Toastmasters International
Certyfikat Kompetentnego Lidera – Toastmasters International
Certyfikat Kompetentnego Mówcy – Toastmasters International
Organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny)
Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego
Przygotowanie pedagogiczne

Zainteresowania
Literatura (Edward Stachura, Wisława Szymborska, Bolesław Leśmian)

Momenty w trakcie
pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Badania
TEST GALLUPA

W 2019 roku wziąłem udział w teście Gallupa (StrengthsFinder). Jest to
metoda identyfikacji wrodzonych talentów stworzona w Instytucie Gallupa.
W wyniku badania statystycznego Marcus Buckingham i Donald O. Clifton
stworzyli teorię 34 talentów, z których 5 jest dominujących. Zgodnie z teorią
Buckinghama i Cliftona osoby wykorzystujące te talenty działają najefektywniej.
MOJE TALENTY WG GALLUPA

1. Rywalizacja

2. Osiąganie

3. Ukierunkowanie

4. Bliskość

5. Dyscyplina

FRIS

Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha rywalizacji, mierzą swój postęp,
porównując go z postępem innych ludzi. Dążą do tego, aby zająć pierwsze miejsce i
uwielbiają współzawodnictwo.
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha osiągania, ciężko pracują i mają w sobie
duży zapas sił życiowych. Czerpią wielką satysfakcję z bycia osobą zajętą i
efektywną.
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha ukierunkowania, potrafią wyznaczyć sobie
kierunek, podążać nim i dokonywać korekt niezbędnych do tego, aby trzymać się
obranego kursu. Najpierw określają priorytety, a potem podejmują działania.
Osobom, które szczególnie wyróżnia cecha bliskości, sprawiają radość bliskie relacje
z innymi. Czerpią głęboką satysfakcję, pracując z przyjaciółmi nad osiągnięciem
jakiegoś celu.
Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha dyscypliny, lubią rutynę i strukturę. Ich
świat najlepiej oddaje porządek, jaki wokół siebie wytwarzają te osoby.

W 2017 roku wziąłem udział w badaniu FRIS “Styl Myślenia Nauczyciela”.
FRIS to nowa polska metodologia, która trafnie określa i opisuje naturalny sposób
myślenia oraz działania. Diagnoza Stylu FRIS daje wgląd w naturalne predyspozycje
badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania
problemów i podejmowania decyzji oraz wskazuje obszary, w których może najlepiej
wykorzystać swój potencjał.
FRAGMENT RAPORTU FRIS

Dyplomy

