26 listopada 2015 roku odbyła się w naszej szkole konferencja o tutoringu szkolnym
„ Być uczniem i przetrwać w wielkim mieście. W poszukiwaniu ideałów pedagogicznych XXI w.”
Konferencja była objęta Patronatem Burmistrza Mokotowa, opiekę merytoryczną sprawował Instytut
Tutoringu Szkolnego z Wrocławia, a organizatorem była Dyrekcja i Społeczność Siedemdziesiątki.
Debata przebiegała w dwóch częściach. Z okazji setnej rocznicy włączenia Mokotowa do
stolicy rozpoczęła się piosenką o Warszawie, którą wykonała uczennica klasy szóstej. Po przywitaniu
wszystkich gości i uczestników przez Dyrektor Małgorzatę Mazur głos zabrał Naczelnik Wydziału
Oświaty i Wychowania Dzielnicy Mokotów Cezary Kocon otwierając konferencję i przekazując jej
ideę.
W pierwszej części z prelekcjami kolejno wystąpili:
1. Zofia Dzik, Fundacja „Humanites”, Warszawa - „Tutoring - dlaczego warto?”
2. Mariusz Budzyński, ITS Wrocław - "Tutoring jako metoda odpowiadająca na wyzwania
współczesnej pedagogiki."
3. prof. Małgorzata Żytko, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego - „O tutoringu jako
metodzie wspierania nie tylko ucznia ale i nauczyciela."
4. dr Adrianna Sarnat-Ciastko, Wydział Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie "Blaski i cienie tutoringu w rzeczywistości szkolnej - w świetle badań własnych."
Przed przerwą, głos zabrał zastępca Burmistrza Mokotowa Krzysztof Skolimowski, następnie
uczestnicy obejrzeli film Katarzyny Mantorskiej nauczycielki SP 70 „ Dzieci o tutoringu.” Film
prezentował wypowiedzi uczniów Siedemdziesiątki dotyczące istoty tutoringu, tego czym jest, co daje
uczniowi.
W czasie przerwy wszyscy mogli skorzystać z przygotowanego przez nauczycieli i rodziców
naszej szkoły smacznego, zdrowego posiłku, bogatego we własnoręcznie pieczone chleby, ciasteczka,
pasty, dipy, owoce i warzywa. Każdy miał możliwość posilić również „ducha”. Można było obejrzeć
wystawę prac Seniorów spotykających się i tworzących w naszej szkole, rzeźbę wykonaną przez
nauczycieli, zapoznać się z historią Mokotowa zawartą w starych zdjęciach oraz wypowiedziami
rodziców, nauczycieli na temat tutoringu prowadzonego w szkole. Korytarz i stół udekorowany był
pracami plastycznymi dzieci – rysunkami i figurkami dużej ilości kotów.
Druga część konferencji rozpoczęła się krótkim występem uczennicy klasy szóstej, która
zagrała na harfie. Głos zabrała również Justyna Józefowicz reprezentująca Stowarzyszenie „Rodzice w
Edukacji”. Wystąpienie nosiło tytuł „ Rodzice wobec tutoringu w szkole”.
Konferencję zakończyła dyskusja z udziałem przedstawicieli mokotowskich szkół mających
doświadczenie w pracy metodą tutoringu : Szkoły Podstawowej nr 70, Gimnazjum nr 7, 14 Społecznej
Szkoły Podstawowej i 4 Społecznego Gimnazjum STO, Liceum Ogólnokształcącego Społecznego
nr 17 oraz Zespołu Szkół Publicznych z Zalesia Górnego. Rozmowa dotyczyła wartości tutoringu jako
metody pracy, oczekiwań, zmian, które pojawiają się w szkole dzięki pracy tą metodą. Przedstawiciele
szkół zaprezentowali tutoring jaki realizowany jest w ich szkołach, oraz odpowiadali na pytania
uczestników konferencji.
Na koniec każdy mógł wylosować dla siebie „życzenia z humorem” zredagowane przez
uczniów Siedemdziesiątki specjalnie dla gości oraz wpisać się do Księgi Pamiątkowej.
W konferencji uczestniczyło ponad sto osób. W kolejnych dniach organizatorzy otrzymali kilka
ciepłych, wyrażających wdzięczność za ciekawą i inspirującą konferencję e-maili. Zawierały one
również podziękowania za wyjątkowy posiłek i zapraszały do współpracy.

