
Masz doświadczenie w byciu liderem 
i chcesz wspierać innych liderów?
Zapraszamy do Szkoły Tutoringu - programu, który nauczy cię, jak własne doświadczenia 

wykorzystywać w indywidualnym wspieraniu liderów. Fundacja Szkoła Liderów rozwija 

tę metodę od 13 lat - byliśmy jednymi z pierwszych, którzy zastosowali ją w tak szerokiej skali. 

Nasi tutorzy prowadzą roczne procesy rozwojowe z liderami lokalnymi. Pracują pod superwizją 

i stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Co daje Szkoła Tutoringu?
• teoretyczne i praktyczne zapoznanie z metodą tutoringu, jej celami, 

strukturami i zasadami, 

• rozwój osobisty związany z budowaniem otwartych, nieoceniających 
relacji służących rozwojowi innych, poszerzenie kompetencji z zakresu 
uważnego słuchania, wzmacniania, odzwierciedlania, dawania informacji 
zwrotnych, pracy z przekonaniami i wizją,

• rozwój kompetencji przekładania własnych, złożonych doświadczeń 
liderskich na zrozumiały materiał edukacyjny dla innych,

• doświadczenie bycia w relacji z liderem/liderką w ważnym dla niego/dla 
niej momencie rozwojowym, towarzyszenie w rozwoju,

• intensywny kurs w grupie 12-15 osób składający się z dwóch zjazdów  
(02-04.02.2018 i 16-18.03.2018). Pomiędzy zjazdami odbędzie się praktyka  
tutoringu pod superwizją.

Termin Szkoły
2 zjazdy:  02-04.02.2018 
i  16-18.03.2018 
zjazdy odbędą się w Warszawie 



Termin Szkoły
2 zjazdy:  02-04.02.2018  i  16-18.03.2018 
zjazdy odbędą się w Warszawie 

Koszt Szkoły Tutoringu: 2500 zł brutto

Zgłoszenia: 
www.bit.ly/szkola-tutoringu
do 21 stycznia 2018, 
rozmowy z wybranymi 
kandydatami 23-24 stycznia

Spotykam się z ludźmi, za którymi stoją idee zmieniające 
świat. Poznaję osoby kreatywne, energiczne i zdeterminowa-
ne do tego, żeby życie było ciekawsze i pełniejsze. Mam oka-
zję uczyć się od nich i innych tutorów. Nie znam drugiej tak 
różnorodnej, mądrej i wspierającej się grupy.

Waja Jabłonowska

Jako tutorka mam szansę pracować z ludźmi, którzy nie tylko 
mają pasję i potrzebę zmiany świata, ale też gotowość do pra-
cy nad sobą – a to nie jest częste połącznie. Cykl spotkań po-
zwala zbudować między nami osobistą relację i wzajemnie się 
od siebie uczyć. Nie sposób się znudzić: co człowiek to inne 
spojrzenie na świat, inna dziedzina działania, inne środowisko. 
Ta praca podsyca moją fascynację ludźmi, rozwija mnie i dlate-
go bardzo lubię być tutorką.

Katarzyna Oleś

Dla kogo jest Szkoła Tutoringu?
• dla osób, które posiadają doświadczenia liderskie (kierowały zespołem, wprowadzały 

zmianę, zarządzały złożonym projektem, etc.),

• dla osób, które posiadają doświadczenia bądź predyspozycje do wspierania innych 
na indywidualnym poziomie (mają umiejętność budowania relacji, cierpliwość, potrafią 
towarzyszyć w rozwoju).


