      AGNIESZKA HEBA
e - mail: agnieszka.heba@gmail.com , www-portofolio: www.agnieszkaheba.pl; tel.: +48 665 564 555;
adres: ul. Paderewskiego 32/401; 40-282 Katowice; Data i miejsce urodzenia: 24 listopada 1976, Ostrowiec Świętokrzyski

PROFIL ZAWODOWY:
Wieloletni wykładowca akademicki z doświadczeniem w zakresie
matematyki,
informatyki,
e-learningu i ICT. Inspirujący nauczyciel dla wielu studentów, który potrafi wprowadzić
studentów do praktycznego wykorzystywania nowoczesnych technologii.
Członek Stowarzyszenia Business Coaching Polska, Stowarzyszenia E-learningu
Akademickiego oraz Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS. Ma na swoim koncie
liczne publikacje i artykuły, związane z kierunkiem zainteresowań naukowych.

PROFIL KOMPETENCJI:
 Znajomość instalacji i zarządzania platformą Moodle i eFront od strony użytkownika i administratora,










Biegła znajomość metodyki tworzenia kursów e-learningowych oraz umiejętność korzystania z technologii ICT w
pracy dydaktycznej nauczyciela,
Umiejętność stosowania programów wspierających globalne społeczeństwo informacyjne - ECDLa Start, Core i
e-teachera,
Znajomość modelu referencyjnego SCORM (Sharable Content Object Reference Model),
Umiejętność prowadzenia prezentacji, szkoleń i wystąpień publicznych,
Znajomość języka czeskiego z zakresu pedagogiki, ICT i e-learningu w stopniu umożliwajacym prowadzenie zajęć
z wyżej wymienionej tematyki ze studentami kierunków pedagogicznych,
Doświadczenie i pasja w inspirowaniu i angażowaniu uczniów i studentów w ich rozwoju edukacyjnym, zarówno w
klasie, jak i w środowisku wirtualnym,
Umiejętność prowadzenia kursów, przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki,
Umiejętność prowadzenia kursów języka czeskiego, przygotowujących do uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

EDUKACJA
2008 - 2014
Ostrawski Uniwersytet
Ostrawa / Republika Czeska
studia doktoranckie
Wydział: Pedagogiczny
Kierunek:
Technologie Informacyjne i
Komunikacyjne w Edukacji
Stopień naukowy: Doktor
Tytuł rozprawy doktorskiej
w języku czeskim:
„Rozvoj matematických
kompetencí s využitím
eLearningu”
„Rozwój matematycznych
kompetencji z użyciem elearningu”
2008 – 2009
Wyższa Szkoła Bankowości i
Finansów
Katowice
studia podyplomowe

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
X 2005 – II 2017 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy

Katowice

Stanowisko: Wykładowca (X 2005 – II 2017)
Zakres prowadzonych wykładów:
 matematyka oraz statystyka,
 badania operacyjne z wykorzystaniem Excela, a także technologii informacyjnej i
logiki.
Stanowisko: Administrator Platformy Zdalnego Nauczania Moodle
(X 2010 – II 2017)
Zakres obowiązków:
 koordynacja prac związanych z przygotowaniem kursów online,
 nadzór techniczny nad poprawnym funkcjonowaniem platformy,
 zarządzanie platformą, założonymi na niej kursami i kontami użytkowników,
 tworzenie, usuwanie kursów, zmiany ustawień systemowych platformy,
 udzielanie uprawnień innym użytkownikom.
X 2013 – VI 2016

Instytut Studiów Podyplomowych

Stanowisko: Wykładowca
Zakres prowadzonych wykładów:






algorytmy i podstawy programowania, metodyka nauczania informatyki,
dydaktyka zajęć komputerowych, dydaktyka informatyki,
systemy operacyjne, architektura komputera klasy PC,
podstawy algorytmiki i programowania, bazy danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Agnieszka Heba

Tychy

Kierunek:
Technologia informacyjna i
informatyka w szkole
2000 – 2001
Uniwersytet Śląski
Katowice
studia podyplomowe
Kierunek:
Podyplomowe studia
pedagogiczno-dydaktyczne

1995 – 2001
Uniwersytet Śląski
Katowice
Wydział:
Matematyczno-FizycznoChemiczny
Kierunek:
Zastosowania matematyki
tytuł: Magister
KOMPETENCJE IT:
Systemy operacyjne:
Windows, Mac OS X
Bazy danych:
Access
Technologie:
nauczanie na odległość obsługa platformy Moodle,
E-front,
znajomość programów do
tworzenia materiałów elearningowych: exe-learning,
Articulate, ProAuthor,
znajomość programu HOT
POTATOES
Aplikacje biurowe:
Word, Excel, PowerPoint,
PREZI, VBA Excel
Języki programowania:
Visual Basic, C++, HTML

Kwalifikacje uzupełniające:
Egzaminator Europejskiego
Certyfikatu Umiejętności
Komputerowych (ECDL) o
numerze PL–E3118
Egzaminator certyfikatu
e-teacher

X 2014 – VI 2016

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Katowice

Stanowisko: Administrator Platformy E-learningowej
Zakres obowiązków:
 instalacja, konfiguracja i wdrożenie platformy e-learningowej Moodle,
 administrowanie i zarządzanie platformą e-learningową,
 koordynacja prac związanych z przygotowaniem kursów e-learningowych na
platformie Moodle,
 opracowywanie harmonogramów działań grup zadaniowych - nauczycieli i
edytorów,
 opracowywanie i wdrażanie zasad merytorycznej weryfikacji treści poszczególnych
e-materiałów wg standardów SCORM,
 opracowanie poradnika użytkownika platformy Moodle oraz trybu i sposobu
przydzielania loginów i haseł dla nauczycieli,
 zakładanie nauczycielskich i uczniowskich kont użytkowników,
 nadzór nad właściwą realizacją całości procesu przygotowywania, testowania i
wdrażania kursów e-learningowych oraz tworzenie raportów użytkowania,
 prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi platformy Moodle.
X 2014 – VI 2016
X 2015 – VI 2016
X 2014 – IV 2015

Centrum Młodzieży i Ewangelizacji
Archidiecezji Katowickiej
Best Centrum Języków Obcych
Zakładu Monitoringu Środowiska Głównego
Instytutu Górnictwa

Katowice
Tychy
Katowice

Stanowisko: Lektor języka czeskiego
IX 2001 – VIII 2009

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. gen. S. Kaliskiego

Katowice

Stanowisko: Nauczyciel matematyki (IX 2001 – VIII 2009)
Przewodniczący Komisji Nauczycieli Matematyki
(IX 2001 – VIII 2009)
Organizator Wojewódzkiego Konkursu Szachowego
(IX 2004 – VIII 2006)
Zakres obowiązków:
 nadzór nad opracowywaniem przez zespół różnego rodzaju sprawozdań,
podsumowujących pracę komisji w obszarze dydaktyczno-wychowawczoorganizacyjnym,
 nadzór nad opracowywaniem przez zespół analiz i wyników testów oraz egzaminów
maturalnych z matematyki,
 główny nadzór nad organizacją i przebiegiem Wojewódzkiego Konkursu Szachowego
dla uczniów gimnazjów,
 pozyskiwanie patronatu oraz sponsorów nagród.
ODBYTE KURSY / SZKOLENIA:
2012
„Szkolenie e-learningowe, jako proces mentorski” – szkolenie
organizowane w ramach "Akademii PARP" projektu unijnego Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
2012
„Treści szkolenia w formule on-line” – szkolenie organizowane w ramach
"Akademii PARP" projektu unijnego Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
2011
„Język czeski biznesowy II” – szkolenie organizowane przez Regionalną Izbę
Gospodarczą w Katowicach.
2011
„Język czeski biznesowy I” – szkolenie organizowane przez Regionalną Izbę
Gospodarczą w Katowicach.
2009
„Tworzenie kursów za pomocą platformy e-learningowej Moodle” – kurs
organizowany przez Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w
Katowicach.
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Języki obce:
czeski – w stopniu
średniozaawansowanym B1

2007

„Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”
– kurs organizowany przez Apple IMC Poland, SAD Sp. z o.o. w Warszawie

angielski – w stopniu
średniozaawansowanym B1
Prawo jazdy kat. B

NAGRODY:
2006
Nagroda Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka za szczególne
osiągnięcia dydaktyczne.
2007; 2004 Nagroda Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno–
wychowawczej.
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