PILOTAŻOWY PROGRAM TUTORSKI na PB
mgr Urszula Sochoń-Okruszko

KIM JESTEM
(maks. 1000 znaków)

Jestem wykładowczynią języka angielskiego w SJO PB, koordynatorką i egzaminatorką
Technical English Certificate (TEC), certyfikowaną tutorką I stopnia. Mam doświadczenie w
prowadzeniu lektoratów, warsztatów i kursów branżowych w ramach projektów PB, Podlaskiej
Akademii Młodego Inżyniera oraz zajęć fakultatywnych dla uczniów szkół średnich.
Energię, radość i inspiracje czerpię z relacji z ludźmi i rozległych zainteresowań - od muzyki,
opery, teatru i literatury poprzez architekturę, design i sztukę użytkową po film dokumentalny i
reportaż. Fascynuje mnie przenikanie się różnych, pozornie odległych dziedzin. Odpoczywam
aktywnie - wędruję, jeżdżę rowerem; dużo czytam; lubię miejsca i przedmioty z duszą.
Całkiem nieźle łączę humanistyczną naturę z pracą na uczelni technicznej.
Tutoring rozwojowy i akademicki.
Proces dydaktyczny prowadzony tą metodą oznacza:
► edukację spersonalizowaną i holistyczną → unikalna okazja do głębszego poznania się i
nawiązania relacji
► indywidualne spotkania → kameralna atmosfera, podopieczny (tutee) ma całą uwagę
tutora (tutor) dla siebie
► skupienie na potencjale, nie na problemach
► możliwość uczenia się poprzez czerpanie z wielu dziedzin i doświadczeń

CO OFERUJĘ
(maks. 2000 znaków)

► zachętę do dociekania, dyskusji, indywidualnego pogłębiania wiedzy
Łączenie powyższych obszarów z pracą nad wybranym aspektem językowym jest bardzo
rozwijające – oprócz zasobnego słownictwa i znajomości gramatyki fajnie jest jeszcze mieć o
czym mówić, i to mówić ciekawie. Jako tutor będę niejako kroczyć obok, słuchać, zadawać
dużo pytań, angażować do dyskusji, służyć wsparciem i radą, jednak niczego nie podam Ci na
tacy – wszystko wypracujesz sam(a). Wykorzystam różnorodne materiały oraz zlecę ciekawe
zadania, wymagające analizy i refleksji, angażujące kreatywność, krytyczne myślenie i
twórcze podejście do zagadnienia. Poćwiczysz wszystkie sprawności: mówienie, czytanie,
słuchanie, pisanie. Liczę, że w trakcie naszych spotkań wzmocnisz swój potencjał językowy,
poszerzysz horyzonty, dostrzeżesz swoje atuty i wypracujesz metody do dalszego
samodzielnego rozwoju. Dołożę starań, żeby mój tutorial był dla Ciebie wartościowym,
stymulującym i otwierającym doświadczeniem.
Zapraszam Cię do współpracy, jeśli
- stawiasz na rozwijanie znajomości angielskiego jako narzędzia do poruszania ciekawych
tematów i chcesz popracować nad wybranym jego aspektem, np. wymową, płynnością,
poszerzeniem zasobu słownictwa, słowotwórstwem, strategią paraphrasing, formułowaniem
pytań, spójnością wypowiedzi (jest wiele opcji – zdecydujesz na czym Ci najbardziej zależy)

KOGO ZAPRASZAM
(maks. 1000 znaków)

- ciekawi Cię świat i drugi człowiek; fascynują Cię pomysłowe rozwiązania i trendy np. z
dziedziny inżynierii/sztuki/architektury/designu/planowania przestrzeni oraz historie, procesy i
ludzie, którzy za nimi stoją (tematykę i materiały można oprzeć na jednym wiodącym obszarze
zainteresowań lub czerpać z różnych)
- masz pasje, którym oddajesz się w czasie wolnym (przyjrzymy się im, bo są źródłem Twoich
mocnych stron)
- rozumiesz, że nie ma efektu bez wysiłku i zaangażowania (wiadomo: No pain no gain 😉 )

