
 

Możliwość odpracowania niezrealizowanych 

przeprowadzonego w ramach projektu W

 

1. Decyzja o odpracowaniu należy do nauczyciela i ma ścisły związek z możliwością 

uzyskania zaświadczenia o 

 

2. Zależy nam (promotorom tutoringu

dobrze przygotowani do pracy tutorskiej, dlatego uważamy, że najlepszym sposobem 

na odpracowanie jest uczestnictwo w szkoleniu realizowanym 

miejscu i czasie). 

 

3. Osoby zainteresowane 

tabeli: Deklaracja nauczyciela), 

to możliwe. 

 

4. Jeżeli warunek zawarty w pkt. 2 jest niemo

istotny), nauczyciel jest zobowiązany

tematyki danego modułu kursu.

zostanie udostępniony 

 

5. Za pomocą eseju można odpracować nie więcej niż 2 moduły spośród 8

się na cały kurs tutorski.

 

6. Jak napisać esej tutorski?

Esej tutorski, jaki proponujemy w ramach odpracowania modułu kursu tutorskiego, 

należy rozumieć jako próbę wypowiedzi w oparci

zdobywane doświadczenie tutorskie, na zadany temat. 

literackim. W założeniu ma

materiałów szkoleniowych oraz literatury z tego obszaru, jak i sposób myślenia autora 

eseju. Dlatego ważne jest, aby autor odwoływał się również do własnych doświadczeń 

i przemyśleń, a nie tylko do literatury. 

Esej ten powinien zawierać 1500 

Esej tutorski powinien się składać:

a. Przedstawienie własnego stanowiska w odpowiedzi na zawartą w temacie 

problematykę. 

b. Przedstawienie  przykładów i argumentacji za podan

c. Podsumowanie tematu w form

W nagłówku koniecznie 

 Moduł … (nr i nazwę)

 Temat eseju: ….

 Imię i nazwisko autora: …

 Szkoła/ Placówka: …

 

 

 

 

Możliwość odpracowania niezrealizowanych przez nauczycieli, modułów kursu tutorskiego, 

w ramach projektu Wychować Człowieka Mądrego: 

Decyzja o odpracowaniu należy do nauczyciela i ma ścisły związek z możliwością 

zaświadczenia o ukończeniu całego kursu tutorskiego. 

promotorom tutoringu szkolnego) na tym, aby uczestnicy kursu byli 

dobrze przygotowani do pracy tutorskiej, dlatego uważamy, że najlepszym sposobem 

na odpracowanie jest uczestnictwo w szkoleniu realizowanym przez ITS (w innym 

 uczestnictwem w zaległym module kursu (po 

tabeli: Deklaracja nauczyciela), otrzymają na e-maila informacje, gdzie i kiedy będzie 

Jeżeli warunek zawarty w pkt. 2 jest niemożliwy do realizacji (powód nie jest dla nas 

istotny), nauczyciel jest zobowiązany do napisania eseju tutorskiego z obszaru 

tematyki danego modułu kursu. Po wypełnieniu tabeli: Deklaracja nauczyciela, 

 temat odpowiedniego eseju. 

ocą eseju można odpracować nie więcej niż 2 moduły spośród 8

się na cały kurs tutorski. 

Jak napisać esej tutorski? 

Esej tutorski, jaki proponujemy w ramach odpracowania modułu kursu tutorskiego, 

należy rozumieć jako próbę wypowiedzi w oparciu o literaturę przedmiotu i 

zdobywane doświadczenie tutorskie, na zadany temat. Nie ma być to

W założeniu ma sprawdzić wiedzę na dany temat, znajomość treści i 

materiałów szkoleniowych oraz literatury z tego obszaru, jak i sposób myślenia autora 

eseju. Dlatego ważne jest, aby autor odwoływał się również do własnych doświadczeń 

i przemyśleń, a nie tylko do literatury.  

ten powinien zawierać 1500 – 2000 wyrazów. 

Esej tutorski powinien się składać: 

Przedstawienie własnego stanowiska w odpowiedzi na zawartą w temacie 

 

Przedstawienie  przykładów i argumentacji za podanym stanowiskiem

Podsumowanie tematu w formie autorskich osobistych przemyśleń.

koniecznie podaj: 

Moduł … (nr i nazwę) 

Temat eseju: …. 

Imię i nazwisko autora: … 

Szkoła/ Placówka: … 

 

modułów kursu tutorskiego, 

Decyzja o odpracowaniu należy do nauczyciela i ma ścisły związek z możliwością 

) na tym, aby uczestnicy kursu byli 

dobrze przygotowani do pracy tutorskiej, dlatego uważamy, że najlepszym sposobem 

przez ITS (w innym 

po wypełnieniu 

maila informacje, gdzie i kiedy będzie 

żliwy do realizacji (powód nie jest dla nas 

do napisania eseju tutorskiego z obszaru 

Po wypełnieniu tabeli: Deklaracja nauczyciela, 

ocą eseju można odpracować nie więcej niż 2 moduły spośród 8, składających 

Esej tutorski, jaki proponujemy w ramach odpracowania modułu kursu tutorskiego, 

u o literaturę przedmiotu i 

Nie ma być to esej w znaczeniu 

wiedzę na dany temat, znajomość treści i 

materiałów szkoleniowych oraz literatury z tego obszaru, jak i sposób myślenia autora 

eseju. Dlatego ważne jest, aby autor odwoływał się również do własnych doświadczeń 

Przedstawienie własnego stanowiska w odpowiedzi na zawartą w temacie 

ym stanowiskiem. 

ie autorskich osobistych przemyśleń. 



 

7. Co zrobić z napisanym esejem? 

a. Esej wyślij w wersji elektronicznej na 

 moduły I 

 moduły VII 

b. W temacie e-maila

nazwisko autora eseju”

c. W terminie do 14 dni od ot

trenera danego modułu.

 

 

8. Deklaracja nauczyciela:

 

W celu zadeklarowania wybranej formy zaliczenia 

formularza https://goo.gl/forms/r2S1mU03uPiRybwi2

 

 

 

 

Co zrobić z napisanym esejem?  

w wersji elektronicznej na adres: biuro@tutoringszkolny.pl

ły I – VI należy nadsyłać do 30 kwietnia 2018 r.

moduły VII -VIII należy nadsyłać do 6 lipca 2018 r. 

maila koniecznie napisz: „Esej – moduł (który) oraz imię i 

nazwisko autora eseju”, w celu łatwiejszej identyfikacji. 

W terminie do 14 dni od otrzymania eseju, otrzymasz informację zwrotną od 

trenera danego modułu. 

nauczyciela:  

W celu zadeklarowania wybranej formy zaliczenia nieobecności proszę o wypełnienie 

https://goo.gl/forms/r2S1mU03uPiRybwi2  

 

o@tutoringszkolny.pl 

do 30 kwietnia 2018 r. 

 

moduł (który) oraz imię i 

informację zwrotną od 

proszę o wypełnienie 


