Curriculum Vitae
PROFIL

DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko
Sylwia Radomska
Adres
Sosnowa 14
82-520 Warszawa
Numer telefonu
06515645
E-mail
twojemail@gmail.com

JĘZYKI
Polski
Angielski
Niemiecki

Dedykowana nauczycielka z ponad 18-letnim doświadczeniem. Zobowiązałam się do
działania nie tylko jako nauczycielka, ale jako mentorka dla moich uczniów. Moja
umiejętność wsłuchiwania się w obawy uczniów i rodziców oraz znalezienia
rozwiązań, które zapewnią uczniom naukę najlepiej jak potrafią. Biegła w wielu
metodach nauczania i zdolna do ustalenia jasnych celów dla moich klas.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
cze 2005 - Obecnie Wychowawczyni oraz Nauczycielka J.polskiego
Szkoła
Opracowała i wdrożyła nowe strategie uczenia się, które
wcześniej nie były używane.
Poprawiona wydajność studentów w porównaniu do
poprzednich lat.
Planowała lekcje zgodnie z celami programu nauczania, z
wykorzystaniem różnych metod nauczania,
Nawiązała pozytywne relacje ze studentami w celu ułatwienia
nauki,
Zastosowała skuteczny styl nauczania, aby zapewnić, że
uczniowie pozostają zdyscyplinowani i uważni,
Przekazywała rodzicom uczniów informacje zwrotne na
spotkaniach,
Uczestniczyła w spotkaniach pracowników i departamentów,
Wdrożyła zupełnie nową strategię nauczania, która pomogła w
ożywieniu mniej znanych tematów historycznych w sposób.
kwi 2001 - cze 2005 Nauczycielka Szkoły Podstawowej
Szkoła Nr.8, Warsazwa
Angażowała uczniowie w ożywione dyskusje mające na celu
nauczenie ich polskiej historii, a także pomoc w zdobyciu
pewności siebie i wypowiadania się w klasie.
Tworzyłam ciekawostki i projekty oparte na współpracy, aby
pomóc uczniom uczyć się historii, a także poznać innych
uczniów aby nauczyć ich dobrze pracować w zespołach.
Spotykałam się z rodzicami i uczniami, aby omówić, w jaki
sposób uczniowie mogą poprawić swoje umiejętności uczenia
się i testowania.
Zaprojektowała gry i pakiety arkuszy, aby uczyć czwartej klasy
o historii polski w zabawny i wciągający sposób.
Planowała i organizowane wycieczki terenowe do lokalnych i
państwowych zabytków w celu praktycznego zapoznania się z
historią państwa.
Była gospodarzem dnia historii, w którym uczniowie przebrani
za swoją ulubioną osobę z historii państwa, uczyli innych klas
o wkładzie swojej postaci w społeczeństwo.

wrz 1999 - lip 2001

Praktyki
Prywatna Szkoła Podstawowa, Gdańsk
Realizowałam różne i kreatywne sposoby nauczania i
angażowałam uczniów do brania udziału w lekcjach,
Obserwowałam i ocena pracę nauczycieli,
Organizowała wieczory dla rodziców i informowała rodziców o
postępach ich dziecka,
Współpracowała z innymi specjalistami edukacyjnymi,
Nadzorowałam zajęciami i sesjami gry w porze lunchu itp.

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE
wrz 1997 - lip 2000

Studia Magisterskie
Uniwersytet Gdańsk, Gdańsk
Kierunek: Filologia polska, specjalizacja: Nauczycielska

wrz 1995 - lip 1997

studia licencjackie
Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Kierunek: Filologia polska, specjalizacja: Nauczycielska.

UMIEJĘTNOŚCI
Znaczące zrozumienie
koncepcji nauczani
Doskonała umiejętność
współpracy z uczniami
Silne zrozumienie
zachowań dzieci
Wyjątkowe umiejętności
organizacyjne
Znakomite zdolności
komunikacyjne

HOBBY I ZAINTERESOWANIA
Literatura
Poezja
Pływanie
Turystyka

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby
przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)

