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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 



Tutoring jest wyjątkowym podejściem do edukacji, które staje się coraz 

szerzej znane w Polsce. 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. 

 

 

Naszym marzeniem jest by młodzi ludzie mieli 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 II Ogólnopolski Kongres 

Tutoringu! 

DLACZEGO KONGRES TUTORINGU? 

KongresTutoringu.pl 



www.cw.edu.pl 

Inspirujące wykłady 

Warsztaty narzędziowe 

Wymiana doświadczeń 

Dobre praktyki 

Integracja środowiska 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?  



• Inspirujące wykłady ekspertów: m.in. prof. Andrzej Blikle – 

motywowanie godnościowe w szkole i pracy, Janusz Wardak 

– sam talent nie wystarczy, a także: Piotr Czekiera,  

prof. Stanisław Dylak, dr Małgorzata Sidor-Rządkowska i in. 

• Warsztaty narzędziowe, m.in. dialog motywujący, rozwijanie 

kreatywności, narzędzia coachingowe, dobre praktyki i 

wdrożenia tutoringu. 

• Panel dyskusyjny: „Edukacja dla człowieka, a wymagania 

rynku pracy. Co jest misją tutoringu?” 

• Prezentacja książki: „Tutoring. Teoria, praktyka, studia 

przypadków” 

• Okazja do nawiązania ciekawych kontaktów i wymiany 

doświadczeń tutorskich i edukacyjnych. 

• Inspiracja do stosowania innowacyjnych metod i pogłębiania 

wiedzy o nowych podejściach w edukacji! 

CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO? 

KongresTutoringu.pl 



I I  O G Ó LNO PO LSKI  KO NG R ES TU TO R I NGU  

15 - 16 M A JA  2 015  
 

Miejsce: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 

Ul. Chodakowska 19/31, Warszawa 
 

Czas: piątek, godz. 14:00 - 18:30 oraz sobota, godz. 9:00 - 15:45 
 

Całkowity koszt udziału: 290 zł (do 20 marca), 340 zł (do 1 maja) 

 

Informacje i zgłoszenia: 

kongres@cw.edu.pl , tel. 667 886 614 

Więcej informacji na stronie internetowej: KongresTutoringu.pl 
 

Koszt udziału obejmuje: 

• udział w dwóch dniach Kongresu, 

• udział w dwóch wybranych warsztatach, 

• catering w trakcie przerw kawowych 

• obiad drugiego dnia Kongresu  

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

KongresTutoringu.pl 


