
 

 Curriculum Vitae 
 
Imię i nazwisko: Sebastian Wasiołka  
Data urodzenia: 19.12.1976 r. w Chorzowie 
Adres: ul. Herbowa 10 
            80-508 Gdańsk 
e-mail: sebastian@wasiolka.pl  
tel. : 692 498 151 
 
Staż pracy: 15 lat, przebieg zatrudnienia: 

lata 
instytucja (nazwa pracodawcy) 

stanowisko 
(charakter zatrudnienia) od do 

2015r. nadal Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Ekspert ds. awansu zawodowego 
nauczycieli 

2015r. nadal Centrum Edukacji Obywatelskiej Mentor w projekcie: „e-Portfolio” 

2012r. nadal Centrum Edukacji Obywatelskiej 

Mentor i Moderator w projekcie: 
„Wdrożenie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego 
w przedszkolach i szkołach”, który 
stanowi wsparcie dla projektu: 
„Cyfrowa szkoła” 

2012r. 2014r. Szkoły Policealne „ŻAK” 
Nauczyciel przedmiotów 
informatycznych 

2011r. nadal Young Digital Planet S.A. 
Dyrektor Centrum Edukacji 
Nauczycieli YDP 

2009r. nadal Ośrodek Rozwoju Edukacji 
Ekspert ds. edukacji, ekspert ds. 
portalu Scholaris.pl, felietonista 
w czasopiśmie: „Trendy” 

2008r. nadal „Edukacja i Dialog” 
Redaktor działu: „Edukacja 
interaktywna” 

2001r. nadal Centralna Komisja Egzaminacyjna 
Ekspert ds. zawodów: technik 
informatyk, technik teleinformatyk 

2001r. nadal Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

Egzaminator w zawodach: technik 
informatyk, technik teleinformatyk, 
technik elektryk, monter 
elektronik; egzaminator maturalny - 
informatyka 

2008r. 2011r. Young Digital Planet S.A. Starszy Trener 

2007r. 2008r. Young Digital Planet S.A. Product Manager 

2006 r. 2008r. 
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu wydział 
zamiejscowy w Chorzowie 

Asystent 

2006 r. 2008 r. 
Konsurcjum Polskich Firm Szkoleniowych KPFS 
w Poznaniu 

Kierownik Ośrodka Szkoleniowego; 
Trener – wykładowca 

2005 r. 2009r. Śląska Wyższa Szkoła Informatyki w Chorzowie Asystent 

2000 r. 2010r. 
Ogólnopolska Szkoła Informatyczna OSI 
Computrain S.A. w Warszawie 

Kierownik Ośrodka Szkoleniowego; 
Trener – wykładowca 

1999 r. 2010r. 
Zespół Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha 
Korfantego w Chorzowie 

Nauczyciel przedmiotów 
informatycznych i zawodowych 
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Wykształcenie:  
uzyskany tytuł:  mgr inż. 
1996 – 2001, Politechnika Śląska Wydział Elektryczny, elektrotechnika, elektroenergetyka 
 
 
Wykształcenie uzupełniające: 
 

Lata 
Forma kierunek / tytuł Uczelnia 

od do 

2015 2015 Kurs kwalifikacyjny Tutor Collegium Wratislaviense 

2013 2013 Kurs kwalifikacyjny 
Kompetentny Trener 
Biznesu 

Grupa SET 

2003 2006 Studia Doktoranckie Informatyka Politechnika Śląska w Gliwicach 

2005 2006 Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe Akademia Pedagogiczna w Krakowie 

2003 2004 Studia Podyplomowe Zarządzanie oświatą Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki 
w Żywcu  

2003 2004 Kurs Kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Katowicach 

2002 2003 Studia Podyplomowe Technologia informacyjna Akademia Ekonomiczna w Katowicach 

2001 2002 Studia Podyplomowe Informatyka w szkole Akademia Ekonomiczna w Katowicach 

2000 2002 
Studium 
Pedagogiczne 

Studium Pedagogiczne Politechnika Śląska w Gliwicach 

 
 
Ponadto ukończyłem liczne kursy komputerowe z zakresu obsługi i administracji systemów 
operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego. 
 
 
Doświadczenie zawodowe (posiadane umiejętności): 
 

 Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli YDP. Mój zakres obowiązków to: 
o planowanie i monitorowanie przebiegu projektów szkoleniowych, 
o planowanie i monitorowanie przebiegu projektów szkoleniowych 

e-learningowych,  
o zarządzanie zespołem ludzkim, 
o prowadzenie prezentacji i spotkań biznesowych z klientami, 
o tworzenie wizerunku CEN, 
o prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla klientów YDP, 
o prowadzenie wykładów podczas konferencji oraz zajęć warsztatowych, 
o prowadzenia szkoleń dla nauczycieli, 
o tworzenie programów nauczania, podręczników metodycznych, dokumentacji 

przetargowej, 
o prowadzenie szkoleń w systemach e-learning, blended learning, mobile learning 

oraz z wykorzystaniem videokonferencji, 
o prowadzenie szkoleń z metodyki tworzenia treści e-learningowych, 
o prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem grywalizacji oraz gamifikacji. 

 

 Nauczyciel dyplomowany – prowadziłem zajęcia w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących z następujących przedmiotów:  

o technik informatyk, teleinformatyk: 



 

 programowanie strukturalne, programowanie obiektowe, multimedia 
i grafika komputerowa, urządzenia techniki komputerowej, specjalizacja, 
sieci i systemy komputerowe. 

o przedmioty zawodowe: 

 podstawy elektrotechniki i elektroniki, pracownia elektryczna 
i elektroniczna, podstawy automatyki. 

 Asystent w Śląskiej Wyższej Szkole Informatycznej oraz w Wyższej Szkole Bankowej – 
w ramach obowiązków prowadziłem zajęcia ze studentami z następujących przedmiotów: 

o „Programowanie w Internecie”, „Systemy Zarządzania Bazami Danych”, 
„Systemy operacyjne”, „Multimedia i Grafika Komputerowa”, „Serwery Usług 
Sieciowych”, „Programowanie strukturalne”, „Programowanie obiektowe”, 
„Metodologia programowania”, „Sieci komputerowe i teleinformatyczne”. 

 

 Pracuję również jako trener: 
o w trakcie współpracy z Ogólnopolską Szkołą Informatyczną OSI Computrain S.A. 

przeszkoliłem ok. 1000 osób w zakresie podstawowej obsługi komputera, 
wykorzystania pakietu MS Office, podstaw oraz zaawansowanego 
programowania z wykorzystaniem języka wysokiego poziomu, tworzenia stron 
internetowych, administracji serwerami sieciowymi. Szkolenia obejmowały 
członków kadry kierowniczej, liderów ds. IT, administratorów systemów oraz 
pracowników biurowych, 

o w trakcie dwumiesięcznej współpracy z Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych 
przeszkoliłem 140 osób głównie z zaawansowanego programowania w języku 
Visual Basic i algorytmiki, 

o opracowywanie programów szkoleń, przygotowywanie materiałów 
szkoleniowych i edukacyjnych we współpracy z m.in.:  Konsorcjum Polskich Firm 
Szkoleniowych, OSI Computrain S.A., Centralną i Okręgowymi Komisjami 
Egzaminacyjnymi. 
 

 Współpracuję z Centralną Komisją Egzaminacyjną: 
o tworzenie pytań egzaminacyjnych dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

w ogólnopolskich zawodach: technik informatyk, technik elektryk, 
o recenzowanie ogólnopolskich zadań egzaminacyjnych w zawodach: technik 

informatyk, technik teleinformatyk, technik elektryk, monter elektryk – Centralna 
Komisja Egzaminacyjna. 

 

 Współpracuję z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej:  
o współtworzę nową podstawę programową kształcenia zawodowego. 

 

 Współpracuję z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji: 
o jestem ekspertem z zakresu edukacji, prezenterem na konferencjach 

ogólnopolskich – prowadzę prezentacje z zakresu edukacji wspieranej 
komputerowo, wykorzystania TIK w procesie lekcyjnym, pedagogicznych 
aspektów edukacji informatycznej, trendów w edukacji, 

o prowadzę warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedmiotowych oraz 
metodyków prezentując pedagogiczne aspekty edukacji wspieranej 
komputerowo oraz możliwości wykorzystania interaktywnych środków 
edukacyjnych w zajęciach lekcyjnych, 

o jestem felietonistą w czasopiśmie: „Trendy”, gdzie opisuję i komentuję najnowsze 
trendy w edukacji w Polsce i na świecie. 

 



 

 

 Posiadam następujące umiejętności informatyczne: 
o Tworzenie stron internetowych: 

 PHP, MySQL, JavaScript, HTML, Java. 
o Programowanie – języki wysokiego poziomu: 

 Visual Basic, Visual C++, Pascal. 
o MS Office: 

 Biegła znajomość MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access, 
MS Publisher, MS Outlook. 

o Grafika komputerowa: 

 CorelDRAW Graphics Suite, Adobe Photoshop. 
 

 Umiejętności językowe: 
o język angielski: poziom B2 w mowie i piśmie, 
o język niemiecki: poziom C2 w mowie i piśmie. 

 

 Umiejętności w zakresie wykorzystywanie TIK na zajęciach lekcyjnych: 
o Obsługa nowoczesnych urządzeń prezentacyjnych: 

 tablice interaktywne – wszystkie rodzaje, w tym: 

 systemy do elektronicznego głosowania,  

 systemy monitorowania aktywności uczniów, 

 tablety. 

 wizualizery, 

 inne urządzenia. 
o Prowadzenie zajęć metodami: 

 e-learning, w tym obsługa platform: 

 MOODLE, 

 yGeek, 

 eFront, 

 Fronter, 

 Mahara. 

 Blended Learning, 

 Mobile Learning, 

 We-learning, 

 Videokonferencje, 

 grywalizacja, 

 gamifikacja. 
 
 
Ponadto: 

 Posiadam doświadczenie w tworzeniu treści edukacyjnych w formule on-line, metodyce 
kształcenia zdalnego, dydaktyce e-learningu.  

 Jestem autorem multimedialnego, elektronicznego podręcznika do ECDL – European 
Computer Driving License. 

 Opracowałem, wdrożyłem oraz monitoruję działanie systemu do zarządzania pracą 
placówki oświatowej w dziedzinie kontaktów z rodzicami, o nazwie: „Wirtualna 
Wywiadówka”. System działa stabilnie od 5 lat, a obecnie korzysta z niego ok. 2000 
użytkowników. 



 

 Jestem autorem licznych publikacji naukowych z dziedziny informatyki opublikowanych 
m.in. w zeszytach naukowych Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki 
Poznańskiej.  

 Jestem autorem licznych publikacji o nowoczesnej edukacji, ukazujących się m.in. 
w czasopismach naukowych, publicystycznych oraz portalach edukacyjnych tj. edunews.pl 

 
 
 
Szkolenia 

Od roku 2000 prowadzę szkolenia dla sektora biznesowego oraz edukacyjnego. Zakres 
prowadzonych przeze mnie szkoleń obejmuje następujące zagadnienia: 

 tablice interaktywne – wszystkie rodzaje – wykorzystywanie w procesie lekcyjnym, 

 multimedialne i interaktywne zasoby edukacyjne – projektowanie i tworzenie w oparciu 
o narzędzia Open Source, 

 tworzenie treści w formule on-line – tradycyjne i mobilne (na tablety), 

 praca w trybie zdalnego nauczania: e-learning, blended learning, c-learning, m-learning, 
we-learning – wszystkie platformy zdalnego nauczania, 

 mobilna edukacja – wykorzystanie tabletów na zajęciach lekcyjnych, projektowanie 
i tworzenie mobilnych zasobów edukacyjnych dla systemów iOS oraz Android, 

 wykorzystywanie gier w edukacji – grywalizacja,  

 projektowanie gier dla edukacji – gamifikacja,  

 wykorzystanie oprogramowania biurowego w edukacji: MS Office, OpenOffice, Google 
Docs itp., 

 konfigurowanie i zarządzanie systemami zarządzania treścią (CMS) – wszystkie rodzaje 
systemów CMS, 

 komunikacja w sieci Internet – m.in. systemy wideokonferencyjne i ich wykorzystania na 
zajęciach lekcyjnych, wirtualne sale lekcyjne oraz tablice, 

 metody aktywizujące i techniki uczenia się – jak rozpoznawać style uczenia się uczniów 
i skutecznie wspomagać ich w procesie nauki, 

 budowanie wizerunku placówki oświatowej – jak skutecznie promować szkołę we 
współczesnym świecie, analiza szans i zagrożeń, 

 praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem wymagającym wsparcia, 

 metody motywujące do nauki – czyli co nas motywuje, a co zniechęca do pracy, 

 doradztwo zawodowe – jak zorganizować system doradztwa zawodowego w szkole oraz 
jak doradzać młodzieży w wyborze zawodu i pomóc w poznaniu samego siebie, 

 trening kreatywności – jak obudzić śpiące w nas pokłady kreatywności, 

 neurodydaktyka – czyli „mózg w edukacji”. 
 
 
Projekty szkoleniowe: 

Kierowałem i realizowałem następujące projekty szkoleniowe: 
 

Organizator 
przeprowadzonego 

szkolenia 

Tematyka zajęć 
w danym zakresie 

Rok 
realizacji 

Liczba zrealizowanych 
godzin w danym zakresie 

tematycznym (godz.) 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Kujawsko - 
Pomorskiego 

Kierownik projektu: „Wykorzystanie 
Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej 
(KPPE) w pracy nauczyciela”  

2015 200 



 

Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 

Mentor w projekcie: „e-Portfolio” – zajęcia 
prowadzone w trybie e-learning  

2015 100 

Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 

Moderator oraz Mentor w projekcie: 
„Wdrożenie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego w przedszkolach 
i szkołach” – zajęcia prowadzone w trybie 
e-learning  

2014 100 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Pomorskiego 

Kierownik projektu: „Wykorzystanie 
Gdańskiej Platformy Edukacyjnej (GPE) 
w pracy nauczyciela”  

2014 200 

Ośrodek Rozwoju 
Edukacji 

Kierownik kursu e-learningowego 
organizowanego dla zewnętrznych 
konsultantów odpowiedzialnych za 
wspomaganie pracy szkół, w ramach 
projektu pt.: „System doskonalenia 
nauczycieli oparty na ogólnodostępnym 
kompleksowym wspomaganiu szkół”. 

2014 200 

Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 

Moderator oraz Mentor w projekcie: 
„Wdrożenie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego w przedszkolach 
i szkołach” – zajęcia prowadzone w trybie 
e-learning  

2013 100 

DODN Wrocław 
Kierownik projektu e-learningowego: 
„Wykorzystanie platformy e-learningowej 
w pracy konsultantów DODN we Wrocławiu” 

2012 200 

Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich 

Kierownik projektu: „Oferta szkoleń w 
technologii e-learning dla pracowników 
instytucji rynku pracy, bazująca na 
programach modułowych opracowanych w 
ramach SPO RZL” 

2012 150 

DODN Wrocław 
Kierownik projektu e-learningowego:  
„Przygotowanie zasobów edukacyjnych na 
potrzeby e-learningu” 

2011 75 

DODN Wrocław 
Kierownik projektu e-learningowego: 
„Przygotowanie zasobów edukacyjnych 
nauczyciela przyrody.” 

2011 15 

DODN Wrocław 

Kierownik projektu e-learningowego: 
„Usługa opracowania i przeprowadzenia 
zajęć w kołach pozaszkolnych realizujących 
mini projekty edukacyjne na platformie 
e-learningowej” 

2011 120 

OSI Computrain SA 
Kierownik projektu: „Pracownie 
komputerowe dla szkół” 

2007 400 

Konsorcjum 
Polskich Firm 
Szkoleniowych 

Kierownik projektu: „Internetowe Centra 
Informacji Multimedialnej” 

2007 300 

 Razem: 1960 

 
Nagrody indywidualne: 
2010r. – Brązowy Medal Komisji Edukacji Narodowej, 



 

2009r. – Złota Odznaka "Zasłużony dla rozwoju województwa Śląskiego", 
2009r. – Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty, 
2007r. – Nagroda Prezydenta miasta Chorzów, 
1997r. – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej. 
 
Rodzina, zainteresowania: 
Żona Basia oraz 12 letnia córeczka Karolinka.  
Czas wolny poświęcam m.in. na uprawianie sportu – szermierki. W szpadzie odnosiłem liczne 
sukcesy na arenie międzynarodowej. Najważniejszy to tytuł Mistrza Świata. Ponadto 
Wicemistrzostwo Świata Studentów oraz brązowy medal na Uniwersjadzie. Dwukrotnie 
zdobywałem również srebrne medale Mistrzostw Polski oraz zdobyłem tytuł Akademickiego 
Mistrza Polski. Za osiągnięcia sportowe otrzymałem nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. 
 
 
Członkowstwo organizacji: 

 SNWES – Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej. 

 PTI – Polskie Towarzystwo Informatyczne. 

 Caretakers of the Environment International – światowa organizacja ekologiczna. 

 Europa-FELS – jestem założycielem i członkiem europejskiej organizacji Europa-FELS.  

 e-GIE – jestem ekspertem ds. rozwoju sieci e–Gmina, Infrastruktura i Elektroenergetyka.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97r.; Dziennik Ustaw 
Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).  
 

Gdańsk 04.01.2016r.       podpis:    Sebastian Wasiołka 


