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W SP w Dunowie uczyłam się trzy lata od 1969, do czwartej klasy 
przeniesiono nas do Zbiorczej Gminnej SP w Świeszynie.  
1977 – 1981 r. - I Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Dubois  
w Koszalinie, klasa humanistyczna. 
1981 – 1983 r. - Studium Wychowania Przedszkolnego w Koszalinie.   
2002-2007 r. - Studia na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna  
i Przedszkolna, uzyskany tytuł magister lic., Bałtycka Wyższa Szkoła 
Humanistyczna w Koszalinie; nagroda: medal Primus Inter Pares za 
wybitne osiągnięcia naukowe. 
2007 r. „Polsko – Amerykański Program Edukacji Ekologicznej Krąg”,  
certyfikat instruktorski;  
2007-2008 r. - „Program zdrowia  emocjonalnego dzieci”, tytuł realizatora 
programu; 
2008 r. - „Przyjaciele Zippiego”, szkolenie organizowane przez Centrum 
Pozytywnej Edukacji w Warszawie; certyfikat trenera; 
Od 2008 r. – wykładowca – Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum 
Edukacyjne w Koszalinie; 
2010-2011 r. - kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej  
w Koszalinie; 
2011 r. - „Strażnicy Uśmiechu”, szkolenie organizowane przez Centrum 
Pozytywnej Edukacji w Warszawie; certyfikat trenera; 
2011 r. „W kręgu Uśmiechu”, szkolenie organizowane przez Centrum 
Pozytywnej Edukacji w Warszawie; certyfikat trenera; 



 
2011 r. - „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, organizowane przez 
Ośrodek Rozwoju i Edukacji w Warszawie; certyfikat realizatora Szkoły 
dla Rodziców i Wychowawców; 
2012  r. - „Nauczyciel badacz” System Ewaluacji Oświaty, szkolenie 
organizowane przez Szkolny Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie; 
2012 -2013 r. - „Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji”, szkolenie 
organizowane przez Szkolny Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. 
Od 2013 r. -  trener, Szkoła Współpracy – MEN w partnerstwie z Fundacją 
Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
 

Dodatkowe kwalifikacje: 
zarządzanie w oświacie; SORE - Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji - 
zewnętrzne, kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół; System 
Ewaluacji Oświaty- ewaluacja wewnętrzna; opiekun stażu; realizator 
ogólnopolskiego programu "Szkoła dla Rodziców i wychowawców", 
trener międzynarodowego programu „Przyjaciele Zippiego”,  instruktor 
międzynarodowego programu "Strażnicy uśmiechu";  licencja - Studium 
glottodydaktyki i terapii pedagogicznej; kurs - diagnoza pedagogiczna, 
certyfikat – edukacja ekologiczna;  certyfikat instruktorski - szkolenie 
kadry pedagogicznej i studentów, edukacja wczesnoszkolna; trener  
w ogólnopolskim projekcie - Szkoła Współpracy - Ministerstwo Edukacji 
Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. 


