
Czym jest tutoring?
Tutoring na tle innych

metod nauczania –
analiza krytyczna

(szanse i zagrożenia) 
 
 

prowadzenie: 
Paweł Płoski

Budowanie relacji i
określania mocnych

stron ucznia w oparciu
o komunikację bez

przemocy oraz
narzędzia analizy

kompetencji 
prowadzenie: 

Urszula Nowak
 
 

Skuteczna motywacja i
wsparcie ucznia w
procesie tutoringu 

 
 
 
 

prowadzenie: 
Urszula Nowak

Wyznaczanie celów
tutoringu (budowanie
planów i programów

ich osiągania 
 
 
 

prowadzenie: 
Paweł Płoski

Konstruktywna
informacja zwrotna

oraz autorefleksja jako
metody ewaluacji

tutoringu 
 
 

prowadzenie: 
Paweł Płoski

Gdyński tutoring 

edukacja dla przyszłości

Wybór jednego terminu spośród 5
dostępnych dla każdego warsztatu 

(decyduje kolejność zapisów w formularzu) 

Mój pomysł na tutoring
– dyskusja wokół

pomysłów, pytań i
obaw uczestników

warsztatu 
 
 

prowadzenie: 
Łukasz Wyszyński

1.03.2022 w godz. 14:00-19:30

2.03.2022 w godz. 14:00-19:30

3.03.2022 w godz. 14:00-19:30

4.03.2022 w godz. 14:00-19:30

5.03.2022 w godz. 10:00-15:30

 

29.01.2022 w godz. 9:00-14:30

05.02.2022 w godz. 9:00-14:30

12.02.2022 w godz. 9:00-14:30

19.02.2022 w godz. 9:00-14:30

26.02.2022 w godz. 9:00-14:30

 

 

11.12.2021 w godz. 9:00-14:30

18.12.2021 w godz. 9:00-14:30

07-08.01.2022 w godz. 9:00-11:30

14-15.01.2022 w godz. 9:00-11:30

22.01.2022 w godz. 9:00-14:30

 

19.11.2021 w godz. 14:00-19:30

26.11.2021 w godz. 14:00-19:30

27.11.2021 w godz. 10:00-15:30

03.12.2021 w godz. 14:00-19:30

18.12.2021 w godz. 10:00-15:30

 

04.11.2021 w godz. 14:00-19:30

12.11.2021 w godz. 14:00-19:30

18.11.2021 w godz. 14:00-19:30

29.11.2021 w godz. 14:00-19:30

04.12.2021 w godz. 10:00-15:30

 

23.10.2021 w godz. 9:00-14:30

29.10.2021 w godz. 15:00-20:30

06.11.2021 w godz. 9:00-14:30

20.11.2021 w godz. 9:00-14:30

27.11.2021 w godz. 9:00-14:30

 



Czym jest, a czym nie jest
przedsiębiorczość?

Wyzwania stojące przed
młodzieżą w świecie

VUCA 
 
 

prowadzenie: 
Łukasz Wyszyński

Komunikacja,
komunikowanie i praca w

zespole jako kluczowe
kompetencje dla

pracownika i pracodawcy
w XXI wieku 

 
prowadzenie: 

Urszula Nowak
 
 
 
 

Automotywacja,
krytyczne myślenia i

ocena ryzyka jako
wyzwanie dla młodzieży

w procesie edukacji i
aktywności zawodowej 

 
prowadzenie: 
Patrycja Rajek

Wybór jednego terminu spośród 10
dostępnych dla każdego warsztatu 

(decyduje kolejność zapisów w formularzu) 

19.10.2021 w godz. 14:00-19:30

21.10.2021 w godz. 14:00-19:30

23.10.2021 w godz. 10:00-15:30

25.10.2021 w godz. 14:00-19:30

27.10.2021 w godz. 14:00-19:30

29.10.2021 w godz. 14:00-19:30

06.11.2021 w godz. 14:00-19:30

09.11.2021 w godz. 10:00-15:30

10.11.2021 w godz. 14:00-19:30

15.11.2021 w godz. 14:00-19:30

29.10.2021 w godz. 14:00-19:30

30.10.2021 w godz. 10:00-15:30

08.11.2021 w godz. 14:00-19:30

09.11.2021 w godz. 14:00-19:30

10.11.2021 w godz. 14:00-19:30

15.11.2021 w godz. 14:00-19:30

16.11.2021 w godz. 14:00-19:30

20.11.2021 w godz. 10:00-15:30

06.12.2021 w godz. 14:00-19:30

07.12.2021 w godz. 14:00-19:30

20.10.2021 w godz. 14:00-19:30

21.10.2021 w godz. 14:00-19:30

22.10.2021 w godz. 14:00-19:30

25.10.2021 w godz. 14:00-19:30

26.10.2021 w godz. 14:00-19:30

27.10.2021 w godz. 14:00-19:30

28.10.2021 w godz. 14:00-19:30

29.10.2021 w godz. 14:00-19:30

30.10.2021 w godz. 10:00-15:30

27.11.2021 w godz. 14:00-19:30

 

Przedsiębiorczość przyszłości 

- program rozwoju edukacji z

zakresu przedsiębiorczości


