TUTORING SZKOLNY - WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA MĄDREGO
Nasze sukcesy - Nasze kryzysy – forum wymiany doświadczeń.
Konferencja placówek oświatowych wdrażających tutoring szkolny
Gdańsk, 24 listopada 2017

Szanowni Państwo,
Przed rokiem [a czasem wcześniej] wyruszyliśmy w podróż ku zmianie stylu myślenia o
szkole i relacjach uczeń-nauczyciel-rodzic. Potwierdza się nasze silne przekonanie, że
wyjątkowa relacja, jaka łączy tutora z jego podopiecznym, przynosi efekty wychowawcze.
Jednak wciąż napotykamy na trudności, gdyż łatwiej nauczyć się nowych metod niż pozbyć
starych nawyków. W procesie zmiany wybraliśmy trudną drogę – zmiany mentalnej, formacji
intelektualnej i indywidualnego samodoskonalenia. Uczestnicząc w projekcie Wychować
Człowieka Mądrego w trakcie naszych spotkań z opiekunami wdrażania dowiadujemy się, że
proces grupowy jest podobny we wszystkich ośrodkach, choć nieraz wydaje nam się, że
jesteśmy sami ze swoimi trudnościami. Ale wiemy, że są szkoły, które zaczęły już wcześniej i
dlatego proponujemy spotkanie sieciujące placówki oświatowe w procesie wdrożenia
tutoringu. Poznajmy się, porozmawiajmy, wymieńmy się dobrymi pomysłami.
Zapraszamy na konferencję, podczas której opowiemy sobie nawzajem o tym, jakie są
nasze sukcesy i porażki dnia codziennego, jak rozwiązujemy problemy, co udało nam się
zorganizować w ciekawy i mądry sposób. Zapraszamy do Gdańska!

Instytut Tutoringu Szkolnego

[Wpisz tutaj]
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Program konferencji:
9.00 – 09.30 Rejestracja i poranna kawa

Część wykładowa i dyskusyjna:
Hol, 09.00 - 11.30
1. Powitanie gości i wystąpienie Piotra Kowalczuka, zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska,
2. Tutoring w praktyce szkolnej - Mariusz Budzyński [Instytut Tutoringu Szkolnego],
3. Tutoring w szkole podstawowej - Elżbieta Sumowska i Joanna Pichlak [Szkoła Podstawowa
nr 5 w Malborku],
4. Tutoring w liceum - Kamila Wojciechowska i Monika Stefańska [Uniwersyteckie Katolickie
Liceum Ogólnokształcące w Tczewie],
5. Tutoring w szkole zawodowej - Henryk Cichecki [Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w
Płocku].

Sieciujemy się, czyli KAWIARNIA IDEI
Hol, 11.30-12.30
Prowadzenie Krystyna Baryś, Paweł Drobnik, Agnieszka Tomasik

Przerwa obiadowa (obiad w restauracji Tenisowa)
12. 30-13.30
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Warsztaty w grupach:
Biblioteka szkolna, 13.30 – 15.30

1. Kreujemy według potrzeb. Grupa pracująca metodą Design Thinking
2. Marzymy, tworzymy świętujemy. Grupa pracująca metodą Dragon Dreaming
3. Wspieramy się nawzajem. Grupa pracująca metodą Action Learning.

Koncert nauczycieli ZSO nr 8:
JESIENNE RETRO
Hol, godz. 17.00-19.00

Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, Gdańsk, ul Meissnera 9
Zapisy: gdanskzso8@gmail.com
Płatności: koszt konferencji wynosi 50 zł (w to wliczony jest obiad dla uczestników).
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