Curriculum Vitae

Maria Czubek
Dane personalne
Obywatelstwo
Stan cywilny
E-mail
www

polskie
mężatka
adpunctum@adres.pl
http://ortografiki.pl/

Wykształcenie
1981–1986
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Humanistyczny
filologia polska
magister filologii polskiej

1986–1991
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydział Filozofii
filozofia teoretyczna
Umiejętności twarde
• samodzielnie nauczyłam się korzystać
m.in. z nst. programów: MS Office
(Word, Excel, PowerPoint, Access),
Adobe CS5 (InDesing, Illustrator,
Photoshop, Flash Catalyst), Audacity
• potrafię tworzyć interaktywne
ćwiczenia na portalu Wordwall
• znam język html w stopniu
umożliwiającym tworzenie prostych
stron www
• piszę bezwzrokowo 10 palcami
na klawiaturze
• mam prawo jazdy
Umiejętności miękkie
• kreatywność
• pracowitość
• cierpliwość
• twórcze rozwiązywanie problemów
• niekonfliktowość
• chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
• umiejętność zarówno pracy
indywidualnej, jak i w zespole
Hobby
• twórczy recykling (robię zegary,
lampy, anioły, baranki)
• wymyślanie logotypów, exlibrisów
• tańce w kręgu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Maria Czubek

Pracuję jako nauczyciel i lektor języka polskiego.
Jestem także redaktorem i grafikiem komputerowym.
Uczestniczyłam w przygotowywaniu książek, podręczników, czasopism,
broszur, zasobów internetowych. W wielu przedsięwzięciach brałam
udział od pomysłu do realizacji. Działałam głównie jako przedsiębiorca
pod szyldem Ad punctum.
Doświadczenia edytorskie
wykonywana pod własnym szyldem i na zlecenie działalność wydawnicza – projektowanie layoutu, DTP, rysunki, redakcja językowa, korekta i nanoszenie korekt, współpraca
z autorami i tłumaczami, kontakt z drukarnią, dystrybucja, publikacje autorskie
Wybrane prace: http://ortografiki.pl/portfolio.pdf
Wybrane doświadczenia związane z edukacją
• nauczyciel języka polskiego w Mikroszkole w Laskach
• zajęcia on-line dla osób dorosłych Ukrainy kursu Język polski codzienny/użytkowy
(Fundacja „Wolność i Demokracja” (WiD), od V 2022)
• prowadzenie zajęć on-line dla medyków z Ukrainy i Białorusi w ramach kursu
Język polski w służbie zdrowia (Fundacja „Wolność i Demokracja” (WiD), IV-XII 2021)
• prowadzenie warsztatów dla nauczycieli polonijnych na temat tworzenia
interaktywnych ćwiczeń na portalu Wordwall (WiD, XII 2021)
• szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „ABC klasy polskiej. Program doskonalenia nauczycieli polonijnych” (WiD, MEiN, 2020)
• zdefiniowanie ok. 1000 interaktywnych ćwiczeń na portalu Wordwall
• współtworzenie książek do nauki języka polskiego
Dorobek autorski
• obrazki ortograficzne (wydane pod szyldem Ad punctum):
Obrazki ortograficzne z h lub ch, Obrazki ortograficzne z ż lub rz,
Obrazki ortograficzne z u lub ó, Ortograficzne piktogramy, Narysuj wyraz,
Krówki ortograficzne, Ortografia z duszą, Moje obrazki ortograficzne
• rysunki przygotowujące do płynnego pisania (wydane pod szyldem Ad punctum):
Rysuję zwierzaki jedną kreską
• gry dydaktyczne/scenariusze (opublikowane w „Życiu Szkoły”):
Wielkanocne baranki (II/III 2021), Ptasie radio (I 2021), Grudniowe radości
(XII 2020), Zwierzaki ABECADŁA (X i XI 2020), Szkice z podróży (IX 2020),
Zęby smoka (X 2019), Łaty żyrafy (VI 2019), Bardzo dziwna, trójkątna gra
(V 2019), Brzuszek Cudaczka-Wyśmiewaczka (2019)
• ćwiczenia w książkach do nauki języka polskiego – seria Przyjaciele z piórnika
(wydawca – Polish Educational Centre LITERKA, 2016-2020): Figlarna Kredka.
Cz. I–III – dla 5–6-latków; Sprytny Ołówek. Cz. I–III – dla 6–7-latków; Ciekawskie Pióro. Cz. I–III – dla 7–8-latków; Szybki Długopis. Cz. I–III – dla 8–9-latków
(współautor ćwiczeń, opracowanie graficzne, DTP)
• materiały dla nauczycieli języka polskiego poza granicami Polski:
Kompendium świadomego nauczyciela języka polskiego i kultury polskiej,
2020, WiD, MEiN (autor i współautor, projekt layoutu, DTP, nagrania – lektor)
Wizjonerzy. Między futurologią a wolnością człowieka, 2021, WiD/MSZ
(autor i współautor, ilustracje, opracowanie graficzne)
Konspekty i ćwiczenia: Pielgrzym, Żywe obrazy, Poliglota JP2 – „Święty Jan
Paweł II – mój Wielki Rodak”, 2020, WiD/KPRM (autor, projekt layoutu, DTP)
• projekt i realizacja stron www (wybrane strony):
http://ortografiki.pl/, http://dutkiewiczjacek.pl/, http://malyska.edu.pl/,
http://kined.pl/, http://fundacjapolis.pl/
Główni kontrahenci
Fundacja „Wolność i Demokracja”, Warszawa; Polish Educational Centre LITERKA,
Ashford, Wielka Brytania; Forum Media Polska Sp. z o.o., Poznań; KINED, Warszawa;
Stowarzyszenie „Integracja”; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa;
Instytut Medycyny Wsi, Lublin

