Instytut Tutoringu Szkolnego będąc kontynuatorem ponad dwudziestoletnich działań Towarzystwa Edukacji
Otwartej w obszarze edukacji zindywidualizowanej promuje całościowy, autorski program wdrożenia tutoringu
szkolnego jako spersonalizowanej, opartej na pedagogice dialogu metodzie pracy szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w obszarze wychowawczo-profilaktycznym. Skuteczność naszego programu została w pełni
potwierdzona uzyskanymi efektami końcowymi ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pn. Wychować Człowieka
Mądrego realizowanego przez ITS ze środków MEN w latach 2016 – 2018. Przeprowadzona zewnętrzna ewaluacja
tego projektu wykazała m.in. jak ważnym, wręcz fundamentalnym warunkiem skutecznego wdrożenia tutoringu
w szkole jest postawa jaką przyjmuje dyrektor wobec tej zmiany edukacyjnej.
Mając to na uwadze, zapraszamy Państwa Dyrektorów zainteresowanych wdrożeniem tutoringu szkolnego
w swoich placówkach, do zgłoszenia swego udziału w Tutorskiej Akademii Przywództwa Szkolnego /TAPS/ w dniach
od 01 do 05 lipca 2019 r. w Mysłakowicach.
Czym jest TAPS?
•

To nowa, seminaryjno-warsztatowa forma doskonalenia kompetencji liderskich dyrektora szkoły niezbędnych
do przygotowania siebie i swojej placówki, a następnie skutecznego wdrożenia zmiany edukacyjnej
jaką jest tutoring szkolny.

•

To nabycie kompendium wiedzy o możliwych do zastosowania w szkole modelach tutoringu w zależności
od jej potrzeb, możliwości oraz oczekiwań.

•

To okazja do skorzystania z wiedzy i doświadczenia naszych tutorów i trenerów będących również praktykami
w kierowaniu szkołą, a także innych Uczestników nie tylko w trakcie samych zajęć, ale także poza nimi,
w ramach innych przewidzianych w programie wspólnych działań,

•

To w końcu możliwość relaksu i oderwania się od codziennego nawału obowiązków i zadań i spojrzenia
na wiele spraw z innej perspektywy, w urokliwym zakątku pogórza sudeckiego w odpowiednio zbilansowanym
czasie pracy i rekreacji.

Gdzie i kiedy przyjeżdżamy i wyjeżdżamy? Jak pracujemy?

•

Przyjeżdżamy w poniedziałek 1 lipca 2019 roku między godziną 10.00 a 11.00 do hotelu „Chata za Wsią”
w Mysłakowicach - www.chatazawsia.com

•

Wyjeżdżamy w piątek 5 lipca 2019 r. po obiedzie

•

W pierwszy i ostatni dzień TAPS pracujemy 4 godziny, w pozostałe 6 godzin zegarowych /łącznie 60 tzw. godzin
szkoleniowych/; od wtorku 2 lipca do czwartku 4 lipca pracujemy w dwóch równoległych grupach

•

Szczegóły programowe wraz z treściami poszczególnych modułów zajęciowych zostaną w najbliższym czasie
umieszczone na stronie internetowej Instytutu – www.instytuttutoringuszkolnego.pl

•

Poza zajęciami proponować będziemy Uczestnikom różnorodne formy rekreacji.
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Pozostałe informacje

•

Koszt uczestnictwa - 1 600 PLN, w ramach których oferujemy całodzienne wyżywienie, bufet kawowy, noclegi,
basen, saunę, jacuzzi, materiały szkoleniowe, profesjonalną kadrę gwarantującą wysoki poziom merytoryczny
zajęć oraz różnorodne propozycje rekreacyjno-turystyczne,

•

Możliwa jest także opcja bez noclegów i kolacji w kwocie 1 300 PLN,

•

Liczba uczestników ograniczona – tylko 24 miejsca,

•

Wstępna deklaracja udziału za pośrednictwem
https://forms.gle/LcuDpDvKuJoiQjF86,

•

Dojazd – we własnym zakresie

•

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w doskonaleniu zawodowym

elektronicznego

arkusza

zgłoszeniowego:

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej wyjątkowej oferty!
Osoba do kontaktu:
Zbigniew Zalewski
tel. 606 972 361
mail: zal1955@op.pl
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