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Oligofrenopedagogika
 Kursy, szkolenia, konferencje
- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA”
- Komitet Ochrony Praw Dziecka „Mądre Wychowanie”
- Pozyskiwanie funduszy dla szkół – Budowa Projektu Edukacyjnego
- Zarządzanie projektem edukacyjnym
- Studium Prawa Europejskiego – Szkolny Doradca Zawodowy
- Krajowe Centrum ds. AIDS – Problematyka HIV/AIDS
- Kurs „Prawa człowieka w szkole”
- Comenius
1. Rekolekcje szkolne wpisane w program wychowawczy szkoły.
2. Studium Formacji Katolicko - Społecznej

3. - Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz Inaczej”
4. Kurs „ Kierowania placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”, „Kierowania
wycieczkami szkolnymi i obozami wędrownymi”
5. Kurs „Komputer jako narzędzie pracy nauczyciela”
6. Kurs dla nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny I stopnia
7. Kurs „Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie”
8. Konferencja metodyczna „Katecheza w integracji międzyprzedmiotowej”
9. Konferencja „Fazy rozwojowe dziecka”
10. Konferencja „Narkomania wśród młodzieży”.
11. Zajęcia warsztatowe „Komunikacja interpersonalna w pracy z rodzicami i dziećmi”
12. KONFERENCJA – „Modele pomocy psychologiczno –pedagogicznej”
13. ISO – szkolenie ogólne
14. SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY
15. SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU „ZAGRAJMY O SUKCES”
–
„Zaburzenia wychowawcze XXI wieku”
16. „MĄDRE WYCHOWANIE”
17. „Rola nauczyciela gimnazjum w wewn. systemie doradztwa zawodowego”
18. POZYSKIWANIE FUNDUSZY DLA SZKÓŁ – budowa projektu edukacyjnego
19. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EDUKACYJNYM
20. „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży”
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„Mister gimnazjum”
„Taniec z nauczycielami”
Konkurs Profilaktyczny – „Życie jest piękne ale trzeba umieć żyć”
Szkolne Religijne Konkursy Recytatorskie
Koncerty charytatywne – pozyskiwanie wykonawców, artystów /MEZO, LIBER/
Koncert gminny – „W hołdzie Ojcu Św. J. P. II”
Przeglądy teatralne
„Oscar” dla nauczycieli – „Sówki – Noblinki” z okazji DEN
Współautorka musicalu
Nauczyciel z klasą
Koordynator Tygodnia Dobroczynności -/co roku/

 Praca organizacyjna na rzecz szkoły
< Opiekun Samorządu Uczniowskiego od 1999 r.
< Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
< Wymiany międzynarodowe uczniów:
- Projekt Sokrates – Comenius - /Szwecja, Włochy/
- Comenius - /Włochy, Turcja/

** współorganizacja polsko-szwedzkiej wymiany uczniów w 2004 r.
** jeden ze szkolnych koordynatorów projektów „Comenius”:
„Recykling- drugie życie przedmiotów” w roku szkolnym 2005/2006 ,
„Prometeusz-jesteśmy dziećmi świata” w latach 2008-2010
- Projekt litewski, petersburski
Inne









Nominacja – „Belfer Roku”
„Nauczyciel z klasą”
Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
Nagrody Dyrektora szkoły
„Bratnia dusza”, „Gorący uśmiech” –

„Sówki – Noblinki Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu”
przyznawane przez uczniów w plebiscycie z okazji Święta Edukacji Narodowej
Wolontariat
* Fundacja – „Dziewczynka z zapałkami”
* Caritas
Współorganizator projektu /zadania publicznego/ dla ludzi starszych, samotnych
- „W obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, promocja

zdrowia oraz pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym”

Moje motto:
„Wszystko jest wtedy, kiedy nic dla siebie…”

 Zainteresowania
** muzyka /lata 60 – 70/ - The Beatles, Pink Floyde, Deep Purple …
** długie spacery z moim wnukiem
** „odkrywanie” człowieka
Praca daje mi wiele satysfakcji, właśnie dlatego, że staram się nie popaść w rutynę,
nieustannie szukam nowych wyzwań, a zawsze najważniejszy i najbardziej potrzebny jest dla
mnie uczeń.

