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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 



Tutoring jest wyjątkowym podejściem do edukacji, które staje się coraz szerzej 

znane w Polsce, jednak wciąż niewiele placówek go stosuje. Jego elementy 

nieprzypadkowo można spotkać głównie tam, gdzie istnieje nastawienie na 

osiąganie wysokich wyników, lub – inaczej rzecz ujmując – tam, gdzie dąży się do 

wielkości i kładzie się nacisk na rozwój potencjału uczniów i studentów. 

 

W dużej mierze stan ten zmienia się dzięki absolwentom Szkoły Tutorów 

Collegium Wratislaviense, których jest już prawie 400. Wielu z nich korzysta z 

narzędzi tutorskich w swojej pracy w szkole i na uczelni, a część rozwija programy 

tutorskie na szerszą skalę. 

 

Naszym marzeniem jest jednak, by zdecydowanie więcej młodych ludzi miało 

okazję doświadczyć mądrego tutoringu wysokiej jakości. Aby na szeroką skalę 

rozpropagować dobre, wartościowe praktyki tutoringu, przybliżyć jego korzenie i 

źródła, zaprezentować narzędzia tutorskie, a także by zainicjować powstanie 

środowiska tutorów i osób zainteresowanych tą formą edukacji, postanowiliśmy 

zorganizować pierwszy w Polsce Kongres Tutoringu! 

DLACZEGO KONGRES TUTORINGU? 

KongresTutoringu.pl 



Piątek, 16 maja 2014 

 

13:30 – 13:55 Rejestracja uczestników 

 

14:00 – 16:00 BLOK I  

Dlaczego tutoring? Dlaczego Kongres?  

Piotr Czekierda (prezes Collegium Wratislaviense),  

Marcin Szala (kierownik programowy Szkoły Tutorów) 

     + ZAPROSZENI GOŚCIE 

16:00 – 16:30 Przerwa kawowa 

 

16:30 – 18:00 BLOK II 

Tutoring i edukacja spersonalizowana  

dr Stanisław Kowal (Uniwersytet Jagielloński) 

Inspiracja do wielkości - warto mierzyć wysoko   

Krzysztof Daniewski (prezes Harvard Club of Poland) 

18:00 – 18:15 Zakończenie pierwszego dnia kongresu 

 

19:30-        wieczorne spotkanie integracyjne w Klubie Harenda  

                    (ul. Krakowskie Przedmieście 4-6) 

 

 

 

 

 

 

Sobota, 17 maja 2014 

 

9:00– 10:00 Dykusja panelowa: Tutoring jest drogi. Czy to się opłaca? 

dr Agnieszka Dziedziczak-Foltyn (Uniwersytet Łódzki), Magdalena 

Niemczuk-Kobosko (Pełnomocnik dyrektora d/s rozwoju 2 SLO im. 

Pawła Jasienicy w Warszawie), Magdalena Pawlak (Prezes Fundacji 

Dorastaj z Nami),  moderacja: Piotr Czekierda 

 

10:00 – 10:30 Przerwa kawowa 

10:30 – 12:00 Da się! Przypadki tutorskie 

Tutoring akademicki: prof. Anita Lewandowska (Uniwersytet Gdański),  

 dr Agnieszka Żur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 

Tutoring rozwojowy: Monika Hawryluk (tutorka w Programie „Tutor”) 

Tutoring szkolny: Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu 

 

12:00 – 13:00 Przerwa obiadowa 

13:00 – 16:00 Warsztaty narzędziowe w grupach 

16:00 – 16:30 Przerwa kawowa 

16:30 – 17:00 Wyzwania w kształceniu tutorów i perspektywy 

zawodowego rozwoju tutorów – Piotr Czekierda, Marcin Szala 

17:00 – 17:30 Zakończenie I Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu 

 

PROGRAM KONGRESU 
Centrum Konferencyjne ul. Kopernika 30 

KongresTutoringu.pl 



I Ogólnopolski Kongres Tutoringu to m.in.: 

• Inspirujące wykłady ekspertów z zakresu tutoringu i edukacji. 

• Prezentacja przykładów dobrych praktyk tutoringu w szkole, na uczelni i w 

edukacji pozaformalnej. 

• Rozmowy o perspektywach rozwoju zawodowego tutorów. 

• Warsztaty narzędzi tutorskich (m.in.: jak motywować do nauki, nowoczesne 

narzędzia IT w edukacji, narzędzia coachingowe)   

• Debata o wartości tutoringu i jego przełożeniu na kwestie finansowe. 

• Okazja do nawiązania ciekawych kontaktów i wymiany doświadczeń 

tutorskich i edukacyjnych. 

• Inspiracja do stosowania tutoringu w swoim środowisku i pogłębiania wiedzy 

o tym wyjątkowym podejściu! 

 

Liczymy, że Kongres będzie miejscem spotkania tutorów i osób zainteresowanych 

edukacją wysokiej jakości, okazją do wymiany doświadczeń, zdobycia nowej 

wiedzy i ciekawych narzędzi, a także inspiracją do dalszych działań w obszarze 

wartościowej edukacji! 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ? 

KongresTutoringu.pl 



Informacje i zgłoszenia: 

Bartosz Fingas -  bartosz.fingas@cw.edu.pl , tel. 667 886 614 

Więcej informacji na stronie internetowej: KongresTutoringu.pl 

 

Koszty udziału: 

Całkowity koszt udziału w Kongresie wynosi 240 zł. 

Termin zgłoszeń: 2 maja 2014 r. 

 

UWAGA! Dla osób, które prześlą zgłoszenie potwierdzone zaliczką do  

11 kwietnia specjalna zniżka: całkowity koszt udziału wynosi 190 zł ! 

 

W cenę wliczone są: 

• udział w dwóch dniach Kongresu, 

• udział w 2 wybranych warsztatach, 

• obiad drugiego dnia Kongresu (w sobotę, 17 maja). 

• catering w trakcie przerw kawowych (kawa, herbata, woda, ciastka), 

ZGŁOSZENIA  

Zapraszamy do udziału!  

KongresTutoringu.pl 


