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KIM JESTEM 
(maks. 1000 znaków) 

Wykładowca języka angielskiego i hiszpańskiego w Studium Języków Obcych Politechniki 

Białostockiej, prowadzę zajęcia w ramach lektoratu z obydwu języków, ale ukończyłam również 

studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz MBA – Innowacje i Analiza 

Danych. Jestem pasjonatką podróży i fanką Erasmusa – w ramach programu Erasmus+ 

pracowałam ze studentami w Hiszpanii, Czechach, Finlandii i Ameryce Południowej (Boliwia). 

Uwielbiam dobrą lekturę, koty, górskie wędrówki, fitness i jazdę rowerem. Bardzo sobie cenię 

uważność, zdystansowane podejście do świata i ludzi oraz umiejętność podjęcia rozmowy i 

zagłębienia się w omawiany temat. Poczucie humoru i zdolność wsłuchania się w drugiego 

człowieka jest moim dodatkowym atutem.  

CO OFERUJĘ  
(maks. 2000 znaków) 

Co oferuję? 

Indywidualne podejście do podopiecznego (ang. tutee) oparte na dobrych relacjach i szanujące 

integralność jednostki, czyli jej charakter, wiedzę, umiejętności i wartości. W trakcie naszych 

spotkań, w oparciu o różne techniki tutorskie (ranking umiejętności, metoda SIGN – określanie 

mocnych stron, case study, technika GROW i wiele innych)  oraz teksty źródłowe (w języku 

polskim lub angielskim) będziemy kształtować uniwersalne umiejętności, takie jak: krytyczne 

myślenie, umiejętność formułowania i obrony argumentów, prowadzenia dyskusji, a w aspekcie 

rozwoju osobistego: umiejętność stawiania celów, planowania, skupienia się na tym, co istotne.  

O czym będzie nasz tutoring? 

O poszukiwaniu i wyznaczaniu celów i swoich mocnych stron; o tym, że warto w życiu robić to, 

co nas naprawdę interesuje; o tym, że można żyć i pracować w różnych ciekawych miejscach, 

bo świat staje przed Tobą otworem, kiedy potrafisz mówić różnymi językami i wiesz, dokąd 

zmierzasz; o współczesnym świecie, jego wyzwaniach i problemach. 

Kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego, nad którymi będziemy pracować: 

umiejętność mówienia, umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, doskonalenie 

umiejętności gramatyczno-słownikowych – do ustalenia w zależności od potrzeb 

podopiecznego. 

Materiały: TED Talks, fragmenty książek (autorzy: Yuval Noah Harari, Ken Robinson, Stephen 

Covey, Greg McKeown, Brian Tracey) – dostarczone przez tutora 

Motto: Words have the power to shape thoughts.  /Noah Tavlin: What orwellian really means 

(Ted-Ed)/ 

KOGO ZAPRASZAM 
(maks. 1000 znaków) 

Zapraszam młodych ludzi ciekawych świata, którzy chcieliby się dowiedzieć, w jaki sposób 

najlepiej wykorzystać swoje pasje i talent, jak myśleć, żeby nasze myślenie zaprowadziło nas 

tam, dokąd warto dotrzeć – prawo koncentracji mówi: „Wszystko o czym myślisz, rozrasta się w 

Twoim życiu”. We współczesnym świecie będącym światem ogólnego rozkojarzenia i 

‘przeinformowania’ warto wiedzieć, jak zaprowadzić spokój i porządek w swoich myślach po to, 

by dowiedzieć się, co jest dla nas w życiu najważniejsze i jak sprawić, żebyśmy potrafili i mieli 

dosyć sił na to, żeby to co najważniejsze zostało przez nas zrobione. Zapraszam do dyskusji w 

języku angielskim lub polskim. 

 


