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1. Wykształcenie:
2011-2013 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, Wydział Humanistyczny:
mgr filologii angielskiej,
2007-2010- Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny – kierunek filologia specjalność:
nauczanie języka angielskiego, uzyskanie tytułu licencjata,
2003-2004- Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą,
1990-1995 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań, Wydział Neofilologii:
mgr filologii germańskiej,
- nauczyciel dyplomowany,
- tłumacz przysięgły języka niemieckiego,
- egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego i gimnazjalnego.
2. Zainteresowania naukowe:
kultura krajów anglojęzycznych i niemieckiego obszaru językowego, metodyka nauczania języka obcego, gramatyka języka niemieckiego.
3. Zajęcia dydaktyczne:
Obecnie:
- SJO: lektorat z języka niemieckiego ogólnego i języka specjalistycznego,
- nauczanie zdalne na platformach ONTE i LERNI,
- prowadzenie zajęć z języka niemieckiego dla seniorów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Wcześniej:
- KLS: zajęcia ze studentami filologii germańskiej z praktycznej nauki języka niemieckiego:
słuchanie, czytanie, gramatyka, pisanie, konwersacje,
- prowadzenie zajęć z metodyki nauczania języka obcego dla studentów filologii w ramach
kursu z przygotowania pedagogicznego w wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

6. Inne:
- tłumaczenie kursów na platformę ONTE,
- egzaminator i autor egzaminów w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy,
- prowadzenie kursów językowych przygotowujących do egzaminów certyfikacyjnych w
szkołach językowych w Bydgoszczy,
- przygotowanie młodzieży do konkursów przedmiotowych.

Od 1995 roku uczestnictwo w wielu formach doskonalenia nauczycieli, warsztatach i konferencjach metodycznych, np.: Trening umiejętności mentorskich; Efektywna komunikacja;
Praca z dorosłymi; Analiza przypadku; Budowa programów autorskich; Trening osiągania
celów; Ewaluacja na lekcjach języka niemieckiego; Planowanie, realizacja i ewaluacja ścieżek edukacyjnych; Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; Taktyka na
dyslektyka; Komputer i Internet na lekcjach języka niemieckiego; Tworzenie dobrych relacji z
klasą; Kurs pomiaru dydaktycznego i oceniania w zakresie języka niemieckiego; Aktywizacja
praktycznego zastosowania różnorodnych treści multimedialnych i interaktywnych na lekcjach
języka niemieckiego, itp.
Autor skryptu do nauki języka niemieckiego w Policealnej Szkole KOLFER w Bydgoszczy i
referatu p.t. „Bildung von Lehrprogrammen”, wygłoszonego na konferencji metodycznej dla
nauczycieli języka niemieckiego p.n. Germanistenforum.
Uczestnictwo w projekcie „Od praktykanta do praktyka” realizowanego przez Nauczycielskie
Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, pełnienie funkcji opiekuna praktyk i przeprowadzenie autorskiego cyku lekcji pokazowych przygotowanych dla słuchaczy NKJO w Bydgoszczy.

W roku 2018 nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

