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PODSUMOWANIE KWALIFIKACJI
 
Posiadam wysokie umiejętności techniczne i zdolności edukacyjne. W połączeniu z pasją do komputerów i edukacji 
posiadam wyjątkowe kwalifikacje kierowania technologią w procesie nauczania. Obecnie pracuję jako Projektant 
Dydaktyczny w Hunter College Campus Schools, gdzie kieruję i służę wsparciem w zakresie nauk technicznych. 
Obecnie obsługuję potrzeby techniczne i zawodowe 350 uczniów szkoły podstawowej i 1300 uczniów szkoły średniej 
oraz około 100-osobowego grona pedagogicznego. Moim celem jest zostanie dyrektorem regionalnym ds. nauk 
technicznych, co dałoby mi możliwość kierowania grupą szkół pod kątem rozsądnego i efektywnego korzystania z 
technologii. 
 
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Projektant Dydaktyczny, Hunter College Campus Schools — 2006 r. do chwili obecnej

✓ Projekt i stworzenie wyjątkowego systemu rozwoju zawodowego pracowników
✓ Konsekwentne wykazywanie się elastycznością i zdolnościami adaptacyjnymi we wspieraniu nauk technicznych
✓ Aktywne uczestnictwo w procesie akredytacji Middle States
✓ Administracja systemem nauczania na odległość (blackboard) 
✓ Wsparcie witryny internetowej turnitin.com
✓ Szkolenia studentów i pracowników w korzystaniu z systemu orientacji Naviance 
✓ Wsparcie techniczne poziomu I, II i III, zwłaszcza dla systemów OS X i Linux
✓ Projekt i administracja internetowej witryny szkolnej (HCES i HCHS) 
✓ Programowanie i wsparcie dla zaprojektowanego według indywidualnego projektu systemu pomocy technicznej 
✓ Wsparcie w implementacji tablic interaktywnych (smartboard) na szeroką skalę 
✓ Pomoc dla grona pedagogicznego przy nowym programie 1:1 nauczyciel - laptop
✓ Konfiguracja i administracja programu 1:1 uczeń – laptop dla szkoły podstawowej
✓ Utworzenie i szkolenie zespołu technicznego studentów i kupowanie im pizzy
✓ Regularne prowadzenie blogów o tematyce nauk technicznych w edukacji
✓ Zwolennik, orędownik i inicjator korzystania z oprogramowania open-source w szkole
✓ Kluczowy członek komitetu ds. planowania strategicznego w Hunter College Campus Schools
✓ Doradca grona pedagogicznego: klub gier wideo, amatorskie radio i klub karaoke 
✓ Wybrany do zarządu Komitetu Zarządzającego Związków Zawodowych 
✓ Asysta i udział w procesie planowania budżetu zasobów
✓ Udział w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów do działu wsparcia technicznego 
✓ Nauczanie inżynierii i inżynierii zaawansowanej dla uczniów szkoły podstawowej
✓ Implementacja platformy Moodle w kampusie szkolnym z możliwością przejścia na platformę CUNY

Założyciel witryny internetowej balancedgaming.com— 2009 r. do chwili obecnej

✓ Stworzenie i rozpoczęcie działania firmy doradczej ukierunkowanej na graczy komputerowych, rodziców i szkoły
✓ Kluczowe przesłanie: czerpanie radości z gier komputerowych jest możliwe w kontekście zbalansowanego życia
✓ Pomoc ludziom w rozumieniu „co to takiego” są gry komputerowe
Administrator bloga & Konsultant ds. Technicznych (pół etatu) — 2007 r., 2008 r.

✓ Nadzór na blogiem Dr Terrence’a Real’a, znanego w kraju terapeuty
✓ Asysta przy organizacyjnym wsparciu technicznym i planowaniu technicznym
✓ Nacisk na oryginalne i wysokiej jakości treści pochodzące z różnych źródeł

mailto:bill@mackenty.org
mailto:bill@mackenty.org
http://www.mackenty.org/
http://www.mackenty.org/


Nauczyciel Informatyki / rozwój zawodowy Szkoła Podstawowa Edgartown 2001 r. – 2006 r.

✓ Konfiguracja i administracja sieci w systemie OS X (około 100 komputerów-klientów)
✓ Planowanie, opracowanie i nauczanie programu nauk technicznych dla studentów gimnazjów (wiek 9 do 14 lat)
✓ Aktywny udział w społeczności szkolnej Edgartown
✓ Opracowanie i administracja witryny internetowej szkoły Edgartown
✓ Planowanie i implementacja systemu rozwoju zawodowego w zakresie nauk technicznych
✓ Planowanie budżetu i alokacja zasobów na użytek technologii

Asystent Nauczyciela Matematyki Szkoła Podstawowa Edgartown 2000 r. – 2001 r. 

✓ Wsparcie dla 7/8 nauczycieli matematyki
✓ Stworzenie podręczników typu „krok po kroku” dotyczących pomysłów związanych z matematyka dla szkół 

gimnazjalnych
✓ Ocenianie i sprawdzanie quizów, testów i projektów
✓ Zdobycie ważnych umiejętności i doświadczenia w zakresie zarządzania klasą

Cabletron Systems, Inc. – Programista B Rochester, 1998 r. – 1999 r.

✓ Praca na stanowisku operatora komputera w środowisku SAP R/3
✓ Prowadzenie szkoleń z zaawansowanej administracji systemu SAP R/3
✓ Praktyka w administrowaniu systemu Unix
✓ Autoryzacja dokumentacji zgodnej z ISO
✓ Zdobycie wartościowego doświadczenia zawodowego w dużym środowisku korporacyjnym

Doradca Edukacyjny – program TRIO Keene State College – 1997 r. – 1998 r. 

✓ Opracowanie strategii dotyczących wsparcia akademickiego dla studentów i dorosłych
✓ Bieżące zarządzanie kilkoma procesami przez okres kilku semestrów
✓ Organizacja i nadzór nad programem mentorskim
✓ Autoryzacja i publikacja biuletynu dystrybuowanego wśród ponad 280 studentów i wykładowców
✓ Poszerzanie znajmości problemów  z przyswajaniem wiedzy i amerykańskiej Ustawy o Niepełnosprawnych

Nauczyciel języka angielskiego – Shenyang, Chiny 1994 r. (3 miesiące)

✓ Zdobycie międzynarodowego punktu widzenia na sprawy biznesu, kultury i edukacji
✓ Nauczanie chińskich studentów konwersacyjnego języka angielskiego przez 22 godziny w tygodniu
✓ Opracowywanie planów lekcji, pomoc chińskim nauczycielom w opracowywaniu planów lekcji
✓ Zwiększenie świadomości dotyczącej kwestii wielokulturowych

WYKSZTAŁCENIE

Franklin Pierce College, Rindge, New Hampshire — Licencjat 1992 r. 
Psychologia i Historia
 
Keene State College, Keene, New Hampshire — Magister 1998 r.
Tytuł Magistra Edukacji: Nauczanie i Dydaktyka
 
MESPA i Uniwersytet Northeastern, Marlborough, Massachusetts  2004 r.
Certyfikat – Technik Dydaktyki  
 
Hunter College, Manhattan, Nowy Jork  2006 r. – 2007 r.  
Kurs języka polskiego



Hunter College, Manhattan, Nowy Jork  wrzesień 2008 r.
Program Administracji i Nadzoru z certyfikatem dyrektora i/lub kuratora szkoły 

POSIADANE CERTYFIKATY I CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH

 
✓ Certyfikat Specjalisty ds. Techniki Dydaktyki stanu Massachusetts – ważny do 2010 r.
✓ Certyfikat Specjalisty ds. Techniki Edukacji stanu Nowy Jork – ważny do 2010 r.
✓ Licencja operatora radia amatorskiego wydana przez Federalną Komisję Łączności (FCC) - KB1IYT
✓ Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Graczy (IAGER) 
✓ Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Nauk Technicznych (ISTE)
✓ Były członek Zarządu Martha’s Vineyard Bass and Bluefish Derby (stanowisko techniczne)  
✓ Były członek i administrator bloga MassCUE (Massachusetts Computer Using Educators) 
✓ Czynny członek i współpracownik PENNmush serwera gier tekstowych

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE

Sieci

✓ Konfiguracja i tworzenie sieci
✓ Umiejętność konfiguracji i naprawy DNS, DCHP, mDNS, itp.
✓ Konfiguracja ACL dla switch’ów i router’ów
✓ Komfortowość w obszarze warstwy fizycznej sieci, warstwy łącza danych i warstwy sieciowej (Model OSI)

LAMP: biegły 

✓ Projektowanie i modyfikacja LAMP 
✓ Komfortowość w projektowaniu i administrowaniu tego środowiska
✓ Codzienne korzystanie z PHP i MySQL oraz administracja serwera opartego na systemie Linux
✓ Nie uważam się za super fachowca od Linuxa, ale potrafię rozwiązywać problemy

OS X Server: wysoce biegły

✓ Wysoka biegłość w konfigurowaniu i administrowaniu systemu OS X Server
✓ Administracja głównie z poziomu linii poleceń, naprawy, konfiguracja i optymalizacja
✓ Umiejętności obsługi protokołu openLDAP, kont sieciowych, DHCP, DNS, Webperfomance cache

OS X: w tym samym stopniu jak OS X Server

✓ Instalacje sieciowe, rozruch sieciowy – obrazy asr, tworzenie i przywracanie
✓ Naprawy sprzętu komputerowego bez większego doświadczenia w naprawie laptopów
✓ Administracja zdalna (bez problemów)

Windows

✓ Biegły w konfiguracji i administracji komputerami pracującymi w środowisku Windows
✓ Komfortowość w środowisku Microsoft 

Sprzęt komputerowy: biegły

✓ Naprawy/rozbudowy komputerów i drukarek. Dobra znajomość drukarek atramentowych firmy Epson i laserowych 
firmy HP
✓ Brak większego doświadczenia w naprawie laptopów
✓ Znajomość routerów bezprzewodowych, WAP, switchów (zwłaszcza Asante)
✓ Zazwyczaj potrzebuję pomocy w konfiguracji routerów Cisco, ale wiem gdzie szukać rozwiązania problemów

ZAINTERESOWANIA

Amatorska gra na gitarze akustycznej

✓ Czerpię radość z grania na 6 strunowej gitarze akustycznej



✓ Inspiracje: Neil Young, Paul Simon, spokojna muzyka i klasyczny rock
✓ Całe szczęście, że mam duże doświadczenie w obszarze związanym z komputerami ponieważ graniem na gitarze 

na pewno nie byłbym w stanie zarabiać na życie

Nauka języka polskiego

✓ Moja cudowna żona jest Polką i cały czas staram się zgłębić ten skomplikowany i trudny język

Tekstowe gry dla wielu graczy

✓ To mój „konik”. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – zapytaj. To naprawdę fajne.
✓ Dzieci spędzają większość czasu przez telewizorem lub przy grach komputerowych, a  gry tekstowe stanowią 

atrakcyjną i ważną alternatywę. Proszę sobie wyobrazić grę bez grafiki i tylko z tekstem. Tekstowe opisy, tekstowa 
interakcja z wirtualnym światem. Biorąc pod uwagę zamiłowanie uczniów do SMS-ów i czatów,  stawiam na 
wzmożoność popularność gier tekstowych. To coś naprawdę fajnego.

Czytanie

✓ Uwielbiam czytać: Heinlein, Gaiman, Asimov, Zinn, Ken Wilber, J. K. Rowling, Stephenson, Orwell, Lem, 
Kapuściński, Miłosz i ostatnio Tołstoj. 

Tai Chi

✓ Lubię Yang styl 24 form. Uczę się Yang stylu 8 form. Następny jest styl 48 form!
✓ Chciałbym nauczyć się innych, bardziej ezoterycznych form Tai Chi

Gotowanie

✓ Bardzo lubię gotować i zawsze poszukuję nowych przepisów 
✓ Interesuje mnie też to jak ludzie gotują proste dania
✓ Ulubiona książka: Radość gotowania

REFERENCJE

Mogę przedstawić wiele wyjątkowych referencji od studentów, kolegów i moich przełożonych. Gorąco zachęcam 
także do odwiedzenia mojego bloga na www.mackenty.org, który uważam za moje portfolio.
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