Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze
wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.
(A. Einstein)

Tutoring w Gdyńskiej Szkole Społecznej
Zasady wprowadzenia tutoringu jako innowacji pedagogicznej
„ Wychować człowieka mądrego” - wprowadzenie modelu pracy
wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu
szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole.

Autor innowacji:
Mariusz Budzyński - tutor i trener, autor koncepcji eksperymentalnych szkół
ALA Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich.
Autorzy adaptacji innowacji do warunków szkoły:
Małgorzata Kusyk- dyrektor, nauczyciel, tutor
Mirosława Sakłak – nauczyciel, wychowawca, tutor
Marek Stożyński – nauczyciel, wychowawca, tutor

Czas realizacji innowacji:
Data rozpoczęcia innowacji: 1.09.2017
Data zakończenia innowacji: koniec roku szkolnego 2017/18
Czas trwania innowacji – innowacja po zakończeniu projektu będzie nadal
kontynuowana na czas nieokreślony
Podstawa prawna: − Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.); − Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej
przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506, z późn. zm.).

Wprowadzenie
Istotą niniejszej innowacji pedagogicznej, mającej charakter zmiany
metodyczno - organizacyjno – programowej, jest wdrożenie w szkole modelu
pracy indywidualnej z uczniem, z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego
jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole.
Innowacja została opracowana w oparciu o założenia i doświadczenia
pedagogiki dialogu oraz tutoringu szkolnego, jako metody edukacji
zindywidualizowanej, której celem jest skuteczne wspomaganie każdego ucznia
w jego indywidualnym rozwoju, niezależnie od uwarunkowań podyktowanych
jego predyspozycjami psychofizycznymi.
Opis zasad innowacji
Cele innowacji:
1. Cel główny:
Wdrożenie modelu pracy, który sprzyja rozwojowi mocnych stron i
zainteresowań uczniów, który opiera się na wspieraniu ucznia w jego
optymalnym, wielopłaszczyznowym rozwoju, wyborze drogi życiowej oraz
sprzyja podjęciu działań wyprowadzających ucznia z sytuacji kryzysowej, braku
wiary we własne siły czy możliwości, z perspektywą na sukces.
2. Cele operacyjne:
- zbudowanie partnerskiego sojuszu między szkołą i rodzicami, współdziałania
nauczyciela-tutora i rodziców,
- indywidualny, zrównoważony rozwój ucznia w oparciu o jego mocne strony i
zainteresowania,
-partnerskie relacje w całej społeczności szkolnej oparte na postawie dialogu
personalnego, prowadzące do ukształtowania w szkole wspólnoty wzajemnie
uczącej się.

Tutoring jest jedną z metod edukacji zindywidualizowanej, która opiera się na
bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Tutor to osoba posiadająca wiedzę,
doświadczenie, potrafiąca pracować „ jeden na jeden”. Tutoring jest najczęściej
długotrwałym procesem współpracy, nakierowanym na integralny –
obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy – rozwój podopiecznego.
Od początku roku 2017 Gdyńska Szkoła Społeczna uczestniczy w projekcie
pt.: „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy
wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego
jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”.
Od września 2017 r. w naszej szkole prowadzony będzie tutoring rozwojowy,
realizowany wobec uczniów klas I-VII, wyrażających potrzebę i chęć takiej
współpracy.
Z uczniami metodą tutoringu pracować będzie grono nauczycieli
przeszkolonych przez Instytut Tutoringu Szkolnego. Nauczyciele wzięli udział
w szkoleniach o następującej tematyce:
-pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego,
- budowanie relacji oraz współpracy w tutoringu szkolnym,
- rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej,
- wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich
osiągania.
Na początku roku szkolnego nauczyciele będą jeszcze brali udział w czterech
modułach szkoleń tutorskich, w tym:
- towarzyszenie i monitorowanie realizacji planów i ścieżek rozwoju,
- informacja zwrotna i autorefleksja oraz budowanie planów i programów ich
osiągania,
- kreatywność tutora i jego wychowanka w świetle pedagogiki i psychologii
twórczości,
- etyka wartości jako wyznaczniki i narzędzia w pracy tutora.

W związku z powyższym dla uczniów opracowano program, w którym założono
następujące cele:
- rodzice, nauczyciele i uczniowie nawiązują relacje oparte na życzliwości,
zaufaniu i partnerstwie,
- nauczyciel poznaje mocne i słabe strony swojego podopiecznego, odkrywa
twórcze możliwości tkwiące w uczniu, wspiera jego rozwój,
- budowana jest przyjazna i życzliwa atmosfera sprzyjająca rozwojowi uczniów .
Jednym z głównych założeń programu jest wdrożenie nowego podejścia do
współpracy z rodzicami, polegającego na budowaniu porozumienia i wspólnego
ustalania
zasad
postępowania
wobec
dziecka.
Przewidziane w programie działania pozwolą na lepsze poznanie ucznia,
określenie jego predyspozycji i zdolności, a poprzez wymianę spostrzeżeń i
podjęte współdziałanie wzmocniony zostanie wszechstronny rozwój dziecka.
W wyniku przeprowadzonych spotkań spodziewamy się następujących
efektów, zmian na płaszczyźnie edukacyjnej i emocjonalno – społecznej
ucznia:
- uczeń powinien nauczyć się wyszukiwać cechy odróżniające go od pozostałych
uczestników spotkań, umie opowiedzieć o swoich mocnych stronach, wierzy we
własne możliwości i potrafi je wykorzystać,
- uczeń wie, jak zorganizować sobie czas wolny poprzez realizację własnych
zainteresowań,
- uczeń podejmuje aktywność na lekcji, rozumie sens uczenia się,
- uczeń potrafi rozwiązywać konflikty, zna sposoby radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, staje się otwarty i życzliwy dla innych.
W rezultacie osiągnięcia powyższych efektów, następuje wzrost poczucia
bezpieczeństwa ucznia w szkole, wzrost zaufania na płaszczyźnie uczeń –
nauczyciel.
Realizacja zadań ujętych w innowacji powinna przynieść u nauczyciela:

- rozwój i doskonalenie umiejętności życia i pracy w postawie dialogu, z
zachowaniem szacunku dla człowieczeństwa każdej „spotkanej” osoby, oraz
zmiana podstawy autorytetu nauczyciela tj. rezygnacja z autorytetu
„nadanego” wynikającego z pełnionej funkcji, na rzecz autorytetu osobowości,
- rozwój i doskonalenie umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych
relacji międzyludzkich, współpracy i pracy zespołowej,
- rozwój i doskonalenie umiejętności tworzenia strategii (planów) dalekich i
bliskich; elastyczności w realizacji planów, poszukiwanie rozwiązań w oparciu o
analizę przyczyn i skutków, rozwijanie postawy empatii,
- zachowanie własnej autentyczności w profesjonalnym realizowaniu zadań,
bycie konsekwentnym z zachowaniem elastyczności w sytuacjach, które tego
wymagają.
Natomiast u rodziców:
- wzrośnie poziom zaufania do nauczycieli i szkoły, gotowość do współpracy ze
szkołą w oddziaływaniu wychowawczym i wspieraniu dziecka w nauce,
- rodzice będą bardziej zaangażowani w życie szkoły i wzrośnie ich świadomość
pedagogiczna.
Dalekosiężnym efektem programu powinno być zintegrowanie nauczycieli,
uczniów i rodziców we współpracy nad wykonaniem wspólnego zadania. Udział
w projekcie umożliwi w szczególności współtworzenie w szkole klimatu
opartego na „pedagogice dialogu”, zbudowanie trwałej, wzajemnie uczącej
się i wspierającej wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców.
Organizacja innowacji
W ramach projektu Instytutu Tutoringu Szkolnego z Wrocławia „ Wychować
człowieka mądrego” - wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i
resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki
pozytywnej problemów w polskiej szkole" - w naszej placówce przyjęto ścieżkę
tutoringu rozwojowego.
Spotkania odbywać się będą indywidualnie bądź w małych grupach. Na
pierwszy plan wysuwany jest indywidualny kontakt z uczniem, a praca z grupą

jest zadaniem ważnym, lecz drugoplanowym. Każdy tutor będzie miał pod
swoją opieką nie więcej niż grupę 7- osobową. Tutor spotykać się będzie ze
swoimi podopiecznymi co 2-3 tygodnie, dzieląc swoją grupę na mniejsze, lub
spotyka się z uczniami indywidualnie na około 10-15 minut ( w razie potrzeby
na dłużej), tak by z każdym uczniem spotkać się co najmniej 1-2 razy w
miesiącu. Tutoriale mogą odbywać się na terenie szkoły lub poza nią w
zależności od potrzeb i możliwości.
Spotkania odbywać się będą według przyjętego schematu i odnotowywane
będą na karcie spotkań tutorskich (załącznik nr 1).
Schemat spotkań tutorskich:
1. Poznanie podopiecznego (talenty, zainteresowania, słabe i mocne strony,
stosunek do nauki, marzenia).
2. Wspólne wyznaczenie celów edukacyjnych (zaplanowanie działań,
kontrakt).
3. Realizacja przyjętego planu współpracy (monitoring).
4. Podsumowanie efektów współpracy (ewaluacja).
Dobór uczniów do danego tutora odbywać się będzie na zasadzie podziału
uczniów w klasie na dwóch- trzech tutorów. Uczeń ma możliwość zmiany
tutora. Tutor może być też zmieniony na wniosek rodzica bądź samego tutora.
Tutorzy dwa razy do roku organizować będą tutoriale rodzinne. Spotykając się z
rodzicami swojego podopiecznego, ustalać będą wspólny plan działania,
omawiać założone cele, a następnie dokonywać jego ewaluacji.
Wszyscy nauczyciele pracujący w naszej placówce metodą tutoringu
przechodzą szkolenia przygotowujące do pełnienia roli tutora. Tworzą także
zespół tutorski, w ramach którego dzielić się będą swoimi uwagami i
spostrzeżeniami – uczestnicząc w superwizjach, dokonają ewaluacji programu,
określą słabe i mocne strony.
Po zakończeniu innowacji przewiduje się ewaluację z wykorzystaniem ankiet:
„ Ankieta dla tutora”, „ Ankieta dla ucznia”, „ Ankieta dla rodzica”.

Dokumenty te pozwolą na określenie zmian, jakie zaszły w postawach i pracy
uczniów i nauczycieli w trakcie trwania innowacji oraz określenie wpływu
innowacji na poprawę funkcjonowania szkoły.

Innowacja pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej
Gdyńskiej Szkoły Społecznej, wprowadzona decyzją Dyrektora szkoły
nr 01/2017 z dnia 01.09.2017r.

