Konferencja dla dyrektorów szkół województwa dolnośląskiego
Tutoring w szkole – Wychować Człowieka Mądrego
Organizatorzy: Instytut Tutoringu Szkolnego we współpracy z Dolnośląskim Kuratorem
Oświaty oraz Dyrekcją ALA Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu
Termin: 05.04.2019 r. - godz. 09.30 - 15.00
Miejsce: ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie we Wrocławiu ul. Robotnicza 36-38
Adresaci: dyrektorzy szkół wszystkich typów podległych delegaturze Dolnośląskiego
Kuratorium Oświaty w Legnicy i DKO we Wrocławiu
Tematyka: tutoring jako edukacja spersonalizowana, skoncentrowana na uczniu, jego zasobach,
potencjale, zainteresowaniach i potrzebach, a także na odkrywaniu jego mocnych stron
w warunkach dialogu, poszanowania godności i wzajemnej dbałości podmiotów o dobre relacje;
tutoring w szkole z perspektywy dyrektora szkoły, nauczyciela, ucznia i jego rodzica w
kontekście efektów ogólnopolskiego projektu edukacyjnego realizowanego przez ITS ze
środków MEN w latach 2016 – 2018.

Program konferencji:
09.30 – 10.00 – rejestracja uczestników, sprawy formalne
10.00 – 10.15 - otwarcie konferencji – powitanie i wystąpienia wprowadzające
10.15 - 11.45 - prezentacja ponad 20 - letnich doświadczeń szkół ALA we Wrocławiu w
stosowaniu tutoringu szkolnego z perspektywy dyrektora szkoły, nauczycieli oraz uczniów
i ich rodziców
11.45 – 12.15 – prezentacja rezultatów ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Wychować
Człowieka Mądrego” realizowanego na zlecenie MEN przez Instytut Tutoringu Szkolnego w
latach 2016 – 2018 - Zbigniew Zalewski
12.15 – 12.30 - przerwa kawowa
12.30 - 13.15 – „Tutoring w systemie edukacji: korzyści dla dzieci, młodzieży i dorosłych”wystąpienie Gościa Specjalnego konferencji prof. Anny Brzezińskiej
13.15 - 14.00 – „Dlaczego tutoring szkolny przynosi dobre efekty?” - wystąpienie
przedstawiciela ITS Mariusza Budzyńskiego
14.00 – 14.30 - dyrektor szkoły liderem procesu wdrażania tutoringu w szkole – praktyczne
wskazówki i rekomendacje
14.30 – 15.00 – sesja pytań i odpowiedzi oraz zamknięcie konferencji
Rejestracja elektroniczna pod linkiem: https://goo.gl/forms/kpntnXPiCA4Lfgcj2
Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych oraz merytorycznych:
Zbigniew Zalewski tel. 606 972 361

Instytut Tutoringu Szkolnego jest placówką Towarzystwa Edukacji Otwartej
z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Robotniczej 36, tel. 605 214 236,
biuro@tutoring.org.pl, www.instytuttutoringuszkolnego.pl
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