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 Wstęp

W prezentowanej pracy przedstawiono niektóre wady, ale też i zalety korepety-
cji, w odniesieniu do współczes nej Polski i wciąż rozwijających się technologii 
cyfrowych, które znajdują różne zastosowania. Wybór tematu może budzić kon-
trowersje, jednak pragnę zaznaczyć, że poza naukową rzetelnością, kierowałem 
się względami praktycznymi i włas nym (niewątpliwie pozytywnym) doświad-
czeniem osoby korzystającej w przeszłości z korepetycji jako uczeń i udzielając 
ich jako korepetytor — student pedagogiki. Obecnie jestem już niemłodym pe-
dagogiem, również pomagam młodym ludziom pokonać problemy edukacyjne, 
rozwinąć skrzydła, czasem spełniać marzenia. 

Z tych doświadczeń pozostało mi przekonanie, że warto pamiętać, by ko-
repetycje miały przemyś laną strukturę. Informacje o efektywności korepety-
cji przedstawione w raportach z badań nie gwarantują bowiem automatycznie 
ich skuteczności. O efektywności korepetycji decyduje oczywiście ich jakość, 
a o ich dobrej jakości w znacznym stopniu, poza przygotowaniem merytorycz-
nym, które na poziomie szkoły podstawowej nie trudno jest nabyć, decydują 
takie kwestie, jak poznanie ucznia, samoświadomość jego potrzeb oraz warun-
ki, w jakich odbywają się lekcje, w szczególności to, czy sprzyjają procesom 
uczenia się i nauczania ucznia i korepetytora. One bowiem pozwalają między 
innymi uwzględnić tak istotne preferencje poznawcze. Dostosowanie korepetycji 
do zindywidualizowanych potrzeb ucznia (podopiecznego) jest ich największym 
atutem. 

Niniejsza praca ma formę szkicu etnografi cznego (Rubacha, 2008) pre-
zentującego kwestię korepetycji. Jest on efektem działań i badań charaktery-
stycznych dla tego schematu badawczego. W jego ramach prowadzono długie 
wywiady, niekiedy nawet o charakterze narracyjnym, analizowano dokumenty, 
artykuły, opracowania, publikacje oraz dokumenty elektroniczne, strony inter-
netowe, blogi itp. Przeprowadzono również ankietę, a także badania wtórne na 
materiałach zgromadzonych przez studentów. Przyznać trzeba, że przy okazji 
tych wywiadów i związanych z nimi refl eksji niejednokrotnie postrzegałem sie-
bie jako swoistego respondenta. Nie tylko ze względu na to, że sam pobierałem 
lub udzielałem korepetycji, ale jak zauważa Chase (2009, s. 26), byłem twórcą 
interpretacji i odczuwałem potrzebę opowiedzenia o tym zjawisku. Doświad-
czenie osobiste połączone z intelektualną ciekawością, zdaniem niektórych 
badaczy społecznych (np.: Lofl and, Snow, Anderson, 2009, s. 31–36), może 
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być istotnym czynnikiem sprzyjającym odniesieniu sukcesu, i jak podkreś lają 
niektórzy, prace badawcze nie są wtedy działaniem jedynie „wynajętej osoby 
i wyalienowanym działaniem w biznesie naukowym” (Schwalbe, 1996, s. 59). 

To, co prezentuje ta publikacja, będzie zapewne dla wielu osób kontrower-
syjne. Temat nie jest nazbyt popularny, a same korepetycje nie cieszą się wśród 
naukowców dobrą sławą. Wielu badaczy, dziennikarzy czy też przedstawicie-
li międzynarodowych agencji rządowych zajmujących się edukacją, okreś la je 
mianem szarej strefy, patologii, cienia itp. Pozostając z pełnym szacunkiem dla 
poglądów i badań prezentowanych przez tę grupę osób (niektórzy z nich byli mo-
imi nauczycielami), przedstawiam odmienne przekonanie w kwestii korepetycji. 
Przekonanie to jest wynikiem wielu doświadczeń włas nych, rozmów z ludźmi, 
wśród których znaczące grono stanowią koledzy nauczyciele oraz moi wspaniali 
studenci z WSP ZNP (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP), UW MSC (Uczel-
nia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie), a ostatnio w WSKiP (Wyższej 
Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki). Jest ono również efektem prowadzo-
nych z Fundacją Nowoczes ne Mazowsze badań. Wydaje mi się potrzebne, a na-
wet konieczne sformułowanie prawdy o korepetycjach, takiej, jaką ją postrzegam 
przez pryzmat swoich analiz i doświadczeń. 

Piszę o „prawdzie takiej, jaką ją postrzegam”, nie dlatego, że uznaję istnienie 
wielu prawd. Jest wprost przeciwnie. Niemniej myś lę, że wszechpoznanie nie 
jest możliwe, zwłaszcza z perspektywy jednej dziedziny nauki. Dostępna mi 
wiedza, a zwłaszcza doświadczenia związane z korepetycjami, nie są tylko złe 
lub tylko dobre. Moja refl eksja zrodziła się z niezrozumienia, dlaczego akceptuje 
się i nie budzi kontrowersji nauczanie domowe, które prowadzi się w rozmaitych, 
niekiedy kosztownych formach — prywatne szkoły i uczelnie, płatne formy edu-
kacji pozaszkolnej, a jednocześ nie korepetycje, zwłaszcza te płatne, postrzega 
się często jako coś niewłaściwego i niepotrzebnego. 

Osoby, które ukształtowały mnie jako badacza, zarówno ci, którzy tę pra-
cę rozpoczęli: prof. Andrzej Jaczewski i prof. Janina Elżbieta Karney, jak i mój 
mistrz prof. Maciej Tanaś, bez którego chyba nigdy bym formalnie nie został 
badaczem, nauczyli mnie, że naukowiec (człowiek nauki, a nie zbieracz punk-
tów) powinien słuchać innych, ale również patrzeć na świat włas nymi oczami. 
Samo powtarzanie poglądów innych to nie nauka. W naukach społecznych i hu-
manistycznych, jakie poniekąd reprezentuje ta właś nie obserwacja i refl eksja, są 
kluczem do poznania (obserwacje rozumiem tu jako zbieranie spostrzeżeń).

Korepetycje tak jak nauka w szkole, zajęcia w domu kultury czy nauka 
w Akademii i jak wszystko, co ma lub może służyć człowiekowi, są dobre, jeżeli 
są dobrze wykonywane. Są kwestie, w których mogą pomóc i takie, w których są 
bezużyteczne. Bywa, że są zwykłym „wyciąganiem” pieniędzy, ale mogą być, 
i często właś nie są początkiem naukowej kariery oraz wielkich edukacyjnych 
sukcesów. Miałem uczniów, którzy nienawidzili matematyki i w efekcie skoń-
czyli na uczelniach wyższych fi zykę, spotkałem też ludzi oszukanych i wyko-
rzystanych, ponieważ początkiem korepetycji jest zaufanie do korepetytora. 
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Korepetytorzy powinni wyraźnie zdawać sobie sprawę, w czym mogą pomóc, 
a w czym nie. Dobrze, by wiedzieli, jak to zrobić.

Ci, którzy odsądzają korepetycje od czci i wiary, i próbują ich zakazać, z pew-
nością nie mają racji, podobnie jak ci, którzy twierdzą, że są one panaceum na 
wszystkie szkolne problemy. Jeżeli odrzucimy ideologiczny bełkot i nielogiczne 
z natury emocje, dostrzeżemy, że korepetycje są formą pomocy, wysoko zindy-
widualizowaną formą edukacji, drogą samorealizacji, a również sposobem za-
robkowania i tak należy je traktować. 

Pragnę podziękować moim nauczycielom: nauczycielowi języka polskiego 
w IX LO im. Klementyny z Tańskich Hofmanowej w Warszawie, panu Wacła-
wowi Wawrzyniakowi, wymienionym wcześ niej, prof. Andrzejowi Jaczewskie-
mu i prof. Janinie Elżbiecie Karney, a szczególnie prof. Maciejowi Tanasiowi za 
to, że nauczyli mnie patrzeć i zadawać pytania. Myś lę, że w jakiś sposób również 
do nich odnoszą się słowa Bernarda z Chartres (ok. 1060–1125) „Jesteśmy kar-
łami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej 
i dalej niż oni, ale nie dlatego, ażeby wzrok nasz był bystrzejszy lub wzrost słusz-
niejszy, ale dlatego, iż to oni dźwigają nas w górę i podnoszą o całą gigantyczną 
wysokość” (Michałowska, 1999, s. 17).

Jestem także bardzo wdzięczny wielu uczonym, jak również koleżankom 
i kolegom nauczycielom oraz wychowawcom z wielu placówek oświatowych 
(nie tylko szkół). Rozmowy i dyskusje z nimi, wypowiadane w ich trakcie poglą-
dy i rady były nadzwyczaj pomocne, chociaż nie zawsze się z nimi zgadzałem. 
Jednak pozwoliły mi skrystalizować włas ne poglądy. Jak wspomniałem, osób 
tych jest wiele, ale w sposób szczególny wymienić pragnę: prof. dr hab. Edytę 
Gruszczyk-Kolczyńską, prof. dr. hab. Andrzeja Janowskiego, prof. dr. hab. Ada-
ma Massalskiego, prof. dr. hab. Józefa Półturzyckiego, dr hab. Agnieszkę Piejkę, 
dr hab. Barbarę Kędzierską, dr. hab. Józefa Bednarka, dr Annę Andrzejewską, 
dr Annę Janus, dr Katarzynę Bocheńską-Włostowską, dr Agnieszkę Kolek, 
dr. Marcina Strzelca, dr. Janusza Kłonieckiego oraz Wandę Choińską, Katarzy-
nę Knap-Dam, Barbarę Kapturkiewicz, Jolantę Sobczak, Grażynę Gregorczyk, 
Barbarę i Andrzeja Chojnackich, Olę i Jakuba Siewków, Mariusza Malinowskie-
go, Piotra Iwińskiego, Andrzeja Wyrozembskiego, Wojtka Łapińskiego i swoje-
go syna Przemysława oraz małżonkę Ewę, która jest świetnym korepetytorem 
(nie będąc nauczycielem), i bez której trudno jest mi sobie wyobrazić powstanie 
tej pracy. 

Pragnę też wspomnieć nieżyjącego już wybitnego nauczyciela i korepetytora 
Janka Ładę, nadzwyczajnego polonistę o niezwykłej osobowości, rewelacyjnego 
korepetytora, który chyba w każdym uczniu odnajdywał, dostrzegał i rozwijał 
mocne strony. 

Warszawa, 14 października 2019
Jakub Jerzy Czarkowski





 Rozdział 1

 Wprowadzenie do problemu  — korepetycje jako 
przedmiot namysłu pedagoga, prawnika, badacza i innych

 1.1. Uwagi natury ogólnej
Zjawisko korepetycji staje się obecnie czymś powszechnym. W moim przeko-
naniu było tak zawsze, jednak jest faktem, że korepetycje były rodzajem aktyw-
ności, o której się nie mówiło. W czasach gdy studiowałem (ostatnie lata PRL) 
udzielanie korepetycji pozwoliło mi na życie na całkiem dobrym poziomie, było 
ono dla mnie zdecydowanie bardziej satysfakcjonujące, niż mycie okien czy pra-
ca w spółdzielni studenckiej, a moi uczniowie i ich rodzice polecali mnie swoim 
znajomym i przyjaciołom. Poza niewątpliwie istotnymi środkami materialnymi 
przyniosły mi one doświadczenie pedagogiczne, w owym czasie, podobnie jak 
dziś, niekoniecznie doceniane, ale w perspektywie bezcenne. Co ciekawe, moi 
profesorowie (studiowałem pedagogikę) uważali moje działanie za coś pozytyw-
nego — przejaw swoistej przedsiębiorczości. 

Czy masowość korepetycji wzrosła od tamtych czasów? Chyba tak, ale myś-
lę, bo niestety w moim przekonaniu brakuje w tym zakresie w pełni wiarygod-
nych badań, że ten wzrost nie jest tak masowy, jak by się wydawało. 

Pragnę również zauważyć, że jeżeli już pedagogika lub nauki pokrewne 
analizowały zjawisko korepetycji, czyniły to jedynie w związku lub na grun-
cie dydaktyki, niekiedy na gruncie komparatystyki (np.: Cohen, Kulik, Kulik, 
1982; Bloom, 1984, Levine, Glass, Meister, 1987; Topping, Ehly, 1998; Topping 
2001; Brey 2012). W moim przekonaniu korepetycje w znacznej mierze są prze-
jawem działalności opiekuńczo-wychowawczej. Wprawdzie ich cel ma zwykle 
charakter dydaktyczny, ale jego motywacja oraz osiągnięcie względnie trwałych 
efektów mają właś nie charakter opiekuńczo-wychowawczy. Inicjatorami korepe-
tycji często są rodzice lub nauczyciele (wychowawcy), którzy troszczą się o do-
bro i przyszłość wychowanków. Ponadto, trudno w korepetycjach spodziewać 
się trwałych efektów osiągniętych jedynie oddziaływaniami w zakresie wiedzy 
i umiejętności. To właś nie wpływ wychowawczy ma tu kluczowe zadanie. Kwe-
stią bardzo ważną jest budowanie motywacji i właściwej pozytywnej samooce-
ny. Ważnym elementem jest rozumienie siebie i swoich możliwości, rozbudzenie 
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zainteresowań i kształtowanie postawy otwartej poznawczo — ciekawości świa-
ta. Wszystkie te zadania bardziej należą do wychowawcy i opiekuna niż jedynie 
dydaktyka. Istotne jest, by korepetytor pomógł na trwałe wyrobić w uczniu na-
wyk samodzielnego pogłębiania wiedzy. Nie musi to oczywiście oznaczać końca 
korepetycji, a jedynie początek wspólnej wyprawy ucznia i nauczyciela na wiel-
kie obszary świata wiedzy. 

Mimo rozlicznych niebezpieczeństw związanych z możliwością prowadzenia 
korepetycji w niewłaściwy sposób lub przez niewłaściwe (z różnych względów) 
osoby, wyniki badań naukowych z różnych ośrodków, jak również praktyka 
wskazują, iż są one zazwyczaj bardzo efektywne, tym samym mogą być do-
brym sposobem trwałego poprawienia wyników nauczania (Bloom 1984, Cohen, 
Kulik, Kulik, 1982; Devin-Sheehan, Feldman, Allen, 1976; Levine, Glass, Me-
ister, 1987; Topping, Ehly, 1998; Walberg, Haertel,, 1997; Topping 2001). War-
to dodać, że korepetytor może działać zarówno w systemie wolontariatu, jak 
i odpłatnie. Formą korepetycji z sukcesem stosowaną w wielu krajach świata, 
także w niektórych ośrodkach w Polsce, jest edukacja rówieś nicza (Topping, 
2005; Gaś, 1999). W obu przypadkach jest to działalność obopólnie korzystna. 
W pierwszym przypadku uczeń (i jego rodzice) zyskują tani sposób poprawy 
ocen, a wolontariusz możliwość korzystania z tych wszystkich dogodności, jakie 
niesie ze sobą działanie woluntarystyczne. W drugiej sytuacji uczeń poprawia 
oceny, a korepetytor uzyskuje poprawę sytuacji fi nansowej.

Być może pewne znaczenie ma również moda. Jest faktem, iż wielu uczniów 
uczęszcza na korepetycje, nie ze względu na trudności, lecz dla zaspokojenia 
potrzeb poznawczych lub obyczajowych. Nie sposób ignorować tego faktu, 
w szczególności, gdy korepetycje analizuje się z perspektywy nauki społecznej 
i humanistycznej, jaką jest pedagogika.

 1.2. Defi nicje i pojęcia
Czym są korepetycje? W Nowym słowniku pedagogicznym korepetycje są de-
fi niowane jako:

płatna z reguły pomoc udzielana prywatnie pojedynczym uczniom lub grupom 
uczniów, w celu wyrównania opóźnienia w nauce lub osiągnięcia wyróżniających 
wyników. Korepetycji pobierają również kandydaci na studia wyższe i studenci, 
zwłaszcza w okresie przygotowania do egzaminów wstępnych lub konkursowych 
(Okoń, 2007, s. 193). 

Opisywane i defi niowane bywają jednak różnie w popularnym języku — jako 
douczanie (douczki, korki itp.), niekiedy jako nauczanie dodatkowe, zwłaszcza 
gdy dotyczą treści nieomawianych w szkole, czasami również jako tutoring 
(Topping, 2011, s. 93). Starając się, by defi nicja nie była nazbyt ogólna, ale 
jednocześ nie obejmowała całość tego wieloaspektowego i mocno zróżnicowa-
nego zjawiska, można stwierdzić, że jest to pomoc o charakterze edukacyj-
nym udzielana uczniom poza systemem formalnego nauczania szkolnego, 
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realizowana w sposób interaktywny, celowy i systematyczny, również przez 
ludzi niebędących zawodowymi nauczycielami. W swojej istocie są więc kore-
petycje specyfi czną formą procesu uczenia się z perspektywy ucznia i nauczana 
z perspektywy korepetytora. Oba te działania są współwystępujące, współza-
leżne i współistotne. Z tych względów, kiedy mówimy o korepetycjach, zawsze 
powinniśmy mieć na myś li proces uczenia się–nauczania jako jeden, chociaż 
niejednorodny, a oba jego składniki nie są tożsame.

Typową, ale niejedyną formą korepetycji jest kontakt „jeden–jeden”, czyli 
w parze. Nauczanie w formie korepetycji jest bardzo starą praktyką. Było rozpo-
wszechnione w starożytnej Grecji i Rzymie, bywało tak również w średniowie-
czu (Marrou, 1970; Mazur, 2012). Na przestrzeni dziejów popularność takiego 
nauczania zmieniała się, jednak nigdy nie przestano go praktykować. Warto 
podkreś lić, iż fakt istnienia płatnych nauczycieli nie jest równoznaczny z na-
szym rozumieniem korepetycji. W swojej istocie płatne lekcje były prowadzone 
dopiero od czasu wprowadzenia obowiązku szkolnego i obowiązku nauczania 
(musi istnieć system formalnego kształcenia) oraz, co chyba najważniejsze, wraz 
ze wzrostem znaczenia edukacji i wiedzy charakterystycznych dla współczes-
nego świata. 

Rola korepetycji. Korepetycje powinny nie tylko wspierać ucznia, podpo-
wiadać i ułatwiać mu podanie prawidłowych odpowiedzi. Ważne jest, by zachę-
cały go do przemyś lenia oraz modyfi kowania sposobu widzenia zjawisk. Dla 
różnych uczniów korepetycje mogą być przydatne na wiele sposobów. W porów-
naniu z nauczaniem szkolnym korepetycje mogą zapewnić:
• więcej praktyki; 
• więcej aktywności i różnorodności;
• szerszy zakres indywidualnej pomocy;
• większą dociekliwość w zadawaniu pytań;
• posługiwanie się prostszym, czyli bardziej zrozumiałym słownictwem;
• więcej wzorów, pokazów i prezentacji;
• więcej przykładów odnoszących się do najbliższego otoczenia;
• większą szansę wykrycia błędnego rozumowania;
• więcej zachęty i samodzielnego poprawiania włas nych błędów;
• więcej informacji zwrotnych i pochwał;
• więcej okazji do uogólnień;
• lepszy wgląd w proces włas nego uczenia się (metapoznanie);
• większą samokontrolę i poczucie panowania nad włas nym uczeniem się.

Liczne korzyści płynące z korepetycji powodują ich dużą popularność w śro-
dowiskach ceniących edukację i wiedzę. Najprostszymi sposobami udzielania 
korepetycji są te koncentrujące się na powtarzaniu materiału i ćwiczeniach pro-
wadzonych przez niewiele starszych uczniów lub nawet rówieś ników. Nie wy-
korzystują całego potencjału, jaki zawiera ta forma kształcenia, ale w różnych 
obszarach przyjmują one różne formy i związane są z różnymi obyczajami i spo-
sobami realizacji procesu uczenia się–nauczania, a także wieloma sposobami 
wynagradzania korepetytorów. 
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Obopólne korzyści. Zarówno korepetytor, jak i uczeń mogą zyskać dzięki 
korepetycjom nowe kompetencje. Między innymi mogą:
• nauczyć chwalić się i przyjmować pochwały;
• poprawić umiejętności komunikacyjne (słuchanie, tłumaczenie, zadawanie 

pytań, podsumowywanie);
• uzyskać większą pewność siebie.

W konsekwencji, w wielu środowiskach jest to bardzo pożądana forma ak-
tywności studentów, pozwalająca im zdobyć umiejętności i kompetencje (mięk-
kie) przydatne w różnych aktywnościach zawodowych i pozazawodowych. 

Zagrożenia nauczania–uczenia się w trakcie korepetycji. Mimo rozlicz-
nych zalet jest jednak z korepetycjami związane pewne niebezpieczeństwo. Po-
mimo że korepetytor może zapewnić uczniowi więcej indywidualnego wsparcia 
w nauce niż profesjonalny nauczyciel w szkole, to jego jakość może być niższa. 
Korepetytor nie zawsze jest nauczycielem, a nawet w sytuacji, gdy jest zawodo-
wym pedagogiem, z różnych względów może np.:
• mniej dociekliwie dostrzegać błędy i nie zawsze zauważać niewłaściwe zro-

zumienie tematu;
• przekazać swemu uczniowi nieprawdę, przez co utrwala błędy ucznia (pomyli 

się);
• podać uczniowi poprawną odpowiedź lub wykonać za niego zadanie (zwy-

kle na skutek zniecierpliwienia), uczeń w takiej sytuacji bardzo niewiele się 
nauczy;

• korepetytor może dokładnie nie wiedzieć, jakie są wymogi szkoły w zakresie 
opanowania danego materiału — nie należy od korepetytora oczekiwać, aby 
wiedział wszystko (Topping, 2002; Góźdź, 2012).
Proces uczenia się–nauczania. Jednym z pojęć podstawowych w analizie 

zagadnienia korepetycji jest proces uczenia się–nauczania. Korepetycje nie reali-
zują tego procesu tak jak szkoła. Zarówno przystąpienie do tego typu zajęć, jak 
i udział w nich nie jest zwykle warunkowany obowiązkiem szkolnym czy chęcią 
uczestnictwa w jakiejś edukacji formalnej. Wincenty Okoń stwierdza: 

uczenie się, proces, w którego toku na podstawie doświadczenia, poznania i ćwi-
czenia powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy 
wcześ niej nabyte. Uczenie się jest jedną z podstawowych form działalności ludzi — 
obok pracy, zabawy i działalności społeczno-kulturalnej (Okoń, 1998, s. 416).

Józef Półturzycki defi niując ten proces, stwierdza, dodatkowo rozgraniczając 
działania ucznia i nauczyciela (w tym przypadku korepetytora), że

uczenie się to proces, w którego toku na podstawie doświadczenia, poznania 
i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania lub ulegają zmianom formy wcześ-
niej nabyte. Uczenie się to nabywanie wiedzy, a nauczanie to działalność nauczy-
ciela organizująca i ułatwiająca uczniom uczenie się (Półturzycki, 2002, s. 33). 

Funkcje uczenia się. Zazwyczaj procesowi uczenia się przypisywane są 
ważne funkcje społeczne. Między innymi sądzi się, że to jemu właś nie człowiek 
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zawdzięcza swoje człowieczeństwo. Poprzez uczenie się w każdej osobie za-
chodzą jakieś zmiany, następuje rozwój, przygotowanie się do życia i wrastanie 
w kulturę. Jednocześ nie poznaniu i działaniu, które są podstawowymi czynno-
ściami uczenia się, zawdzięczamy nowe wiadomości oraz nowe formy zachowa-
nia się, jak również przekształcenie form nabytych. Kształcić człowieka, znaczy 
zmieniać go, przekształcać, tworzyć osobowość, oddawać się zaś samokształce-
niu — to tyle, co przetwarzać włas ną osobowość, kształtować ją pod wpływem 
włas nych zamierzeń i pracy nad sobą. 

W klasycznych teoriach i podręcznikach można odnaleźć stwierdzenia, iż 
kształcenie rozumiane jest jako system działań prowadzących do tego, aby uczą-
cej się jednostce lub zbiorowi jednostek umożliwić:
• poznawanie świata, zarówno środowiska naturalnego, jak i dorobku zawdzię-

czanego kulturze, w tym nauki, sztuki i techniki;
• przygotowanie się do funkcjonowania w zmieniającym się świecie i zmie-

niania świata poprzez rozwijanie kwalifi kacji fi zycznych i umysłowych, 
zdolności oraz uzdolnień, zainteresowań, zamiłowań, jak również potrzeb 
i umiejętności samokształceniowych;

• kształtowanie indywidualnej osobowości poprzez rozwinięcie postaw twór-
czych oraz osobistego stosunku do wartości moralnych, społecznych, poznaw-
czych, artystycznych i religijnych (Zaczyński, 1993; Okoń, 1998; Półturzycki, 
2002, Bereźnicki, 2011).
W tej sytuacji należy przyjąć, iż właś nie kształcenie „obejmuje całą strukturę 

duchową człowieka, a zatem całość jego osobowości” (Okoń, 1998, s. 190).
Uczenie się w trakcie korepetycji ma charakter odmienny od uczenia się 

w szkole i procesu nauki obowiązkowej w ramach systemu szkolnego. Podstawo-
wą różnicą jest fakt, że osoby uczestniczące w korepetycjach akceptują i podej-
mują odpowiedzialność za swoje uczenie się, ponieważ podstawą jest zazwyczaj 
ich włas ny wybór, niekiedy wybór ich rodziców. Wiąże się z tym przekonanie, 
że osoby te potrafi ą decydować o tym, czego chciałyby się uczyć lub nie chciały. 
Wśród ważnych cech charakteryzujących uczenie się w trakcie korepetycji moż-
na wskazać na to, że odbiorcy korepetycji:
• uczą się tego, czego chcą się uczyć lub czemu nadają znaczenie;
• sami okreś lają lub biorą udział w okreś laniu celu i programu uczenia się;
• biorą odpowiedzialność za uczenie się w takim zakresie, jaki sami wyznacza-

ją (nie można ich zmusić do uczenia);
• nie chcą (zazwyczaj) podejmować nauki czegoś, co ich nie interesuje lub nie 

przywiązują do tego wagi i nie dostrzegają w tym sensu. 
Tak więc korepetycje, będąc niewątpliwie swoistą formą organizacji procesu 

nauczania–uczenia się, posiadają specyfi czne cechy związane z odmiennym ich 
funkcjonowaniem, ale podlegają również tradycyjnym regułom procesu ucze-
nia się i warto przyjrzeć się modelom uczenia i nauczania, które mogą mieć tu 
zastosowanie. 

Czynniki afektywne i kognitywne w uczeniu się. Zdaniem niektó-
rych badaczy czynniki warunkujące proces uczenia się można podzielić na 
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kognitywne — związane z uwagą i zapamiętywaniem oraz afektywne — zwią-
zane z emocjami i motywacją. Dla osoby nauczającej kluczową kwestią wśród 
czynników afektywnych jest motywacja do uczenia i powiązane z nim emocje, 
jak podkreś la Meger 

... badania pokazują, że efektywne uczenie się zachodzi w tzw. pozytywnym cy-
klu poznawczym, czyli wtedy, gdy dominują pozytywne emocje. Wkład swój 
mają również emocje negatywne, stosowane we właściwym miejscu i czasie... 
(Meger, 2008, s. 24).

Emocje mają bardzo ważny wpływ na motywację, która jest podstawą wszel-
kiego działania (tamże, s. 30). Motywowanie uczestników korepetycji utwierdza 
ich w decyzji o działaniu, jednak sama decyzja, aby miała charakter sprawczy 
i skuteczny, powinna zapaść dopiero wówczas, gdy jest (wolna) wola działania. 
Trzeba zauważyć, że wspieranie i budowanie procesów motywacyjno-wolitywnych 
 powinno być utrzymane przez cały okres korepetycji.

Warto również podkreś lić rolę czynników kognitywnych. Są one elementami 
efektywnymi. Mogą dotyczyć samej wiedzy, informacji i ich struktury, np. wie-
dza o treściach, wiedza o zadaniach czy też wiedza o strategiach. Mogą być 
związane z doświadczeniem i umiejętnościami, czyli mieć charakter proceso-
wy. Dotyczą strategii uczenia się, kompetencji w zakresie pracy z informacja-
mi i źródłami oraz kompetencjami w zakresie kontroli i samokontroli. Ta grupa 
czynników jest ściś le związana z biografi cznymi doświadczeniami i kompeten-
cjami ucznia, które są szczególną i bardzo zindywidualizowaną cechą uczniów 
w okresie wczes nej dorosłości i dorosłych, ale mają swoje znaczenie również dla 
dorastających, a nawet dzieci. W szczególności dużą rolę odgrywają tu doświad-
czenia szkolne ucznia. Znaczenie elementów afektywnych i kognitywnych może 
być różne u każdej jednostki lub u poszczególnych grup osób. Można jednak po-
kusić się o próbę zestawienia czynników odgrywających kluczową rolę w proce-
sach zdalnej edukacji. Na podstawie zebranych doświadczeń opracowano zestaw 
komponentów, zawracając uwagę na ich strukturalny lub procesowy charakter. 

Tabela 1. Czynniki kognitywne i afektywne

Czynniki afektywne Czynniki kognitywne
komponenty emocjonalne, 

w tym motywacja
komponenty efektywne, 

w tym uwaga

strukturalne potrzeby zainteresowania cele wiedza
o treściach

wiedza
o zadaniach

wiedza 
o strategiach

procesowe
samodzielnie 
oszacowana 

strategia

strategia 
wolitywna

strategia 
opracowania 
informacji

strategia 
kontrolna

strategia 
źródeł

Źródło: opracowanie włas ne na podstawie Z. Meger, Motywacja w nauczaniu zdalnym, „E-mentor”, 
4 (26) październik 2008; tenże, Strategie motywacyjno-wolitywne w edukacji zdalnej, „E-mentor” 
5 (28) XII.
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W korepetycjach, które są procesem głęboko zindywidualizowanym i zbudowa-
nym na osobowych relacjach korepetytor–uczeń, duże znaczenie ma rozumienie 
i umiejętne stosowanie obu rodzajów komponentów zarówno przy budowaniu 
struktury procesu, jak i jego realizacji.

W przedstawionym w tabeli 1. podziale odzwierciedlone mogą być dwie kon-
cepcje uczenia się, z których jedna wskazuje, że uczący się uczestniczą w okreś-
laniu sposobów osiągania celów dydaktycznych, a druga — o takim wspieraniu 
środowiska uczenia się, aby uczący mógł uczestniczyć we wspólnym wysoko 
zindywidualizowanym procesie edukacyjnym. W konsekwencji przyjmuje się, 
że proces motywacji może być rozpatrywany zarówno od strony wewnętrznej 
uczącej się osoby, gdy działania stąd wynikające są wewnętrznie inspirowane, 
jak i od strony zewnętrznej, gdy działania takie są następstwem działania czyn-
ników niezależnych od ucznia, zarówno jako zewnętrznie, jak i wewnętrznie ste-
rowanej osoby.

 1.3. Między prawem a ekonomią
Działalność edukacyjna a podatki. Warto zauważyć, iż są kraje, w których dzia-
łalność edukacyjna, zwłaszcza realizowana wobec dzieci i młodzieży, ma dość 
ograniczony zakres opodatkowania. Również w Polsce działalność edukacyjna 
prowadzona w ramach systemu oświaty — Ustawy Prawo Oświatowe — jest 
zwolniona od podatku. W Polsce przepisy artykułu 169. Ustawy prawo oświa-
towe, podobnie jak wcześ niejsze uregulowania prawne, mówią o prowadzeniu 
szkoły lub placówki w odniesieniu do działalności gospodarczej (por. Pilch, 
2015, s. 688). Ma to istotne znaczenie zarówno ze względów proceduralnych (re-
jestracje, księgowość itp.), jak i podatkowych. W praktyce oznacza to, iż działal-
ność oświatowa prowadzona w formie szkoły lub placówki, nie jest działalnością 
gospodarczą (Gawroński, Kwiatkowski, 2018, s. 231–232). 

Poza placówką edukacyjną. Kwestią zasadniczą jest fakt, iż prowadzenie ko-
repetycji we włas nym domu lub w domu ucznia trudno nazwać pracą w placów-
ce oświatowej, a tym bardziej w szkole. Zarejestrowanie nawet bardzo skromnej 
placówki oświatowej wymaga bowiem wielu czynności prawnych (tamże, s. 229). 
Oczywiście, można sobie wyobrazić grupę kilkorga nauczycieli podejmujących 
tego typu działanie, rejestrujących placówkę niepubliczną zgodnie z zasadami 
i prowadzących ją jako formę pomocy edukacyjnej (terapii pedagogicznej). War-
to zaznaczyć, iż w naszej tradycji historycznej istnieje wiele okresów, w których 
rozliczni korepetytorzy udzielali nauki w domach i była to działalność zarówno 
edukacyjna, jak i patriotyczna. Na przykład w czasie II wojny światowej działał 
TON — Tajna Organizacja Nauczycielska — za udział w której wiele osób stra-
ciło życie w obozach koncentracyjnych i więzieniach gestapo. 

Myś lę jednak, że w wolnej i suwerennej ojczyźnie doczekamy się jedno-
znacznego i korzystnego społecznie prawa, które uwzględni interes uczniów, 
korepetytorów, jak również państwa. Obecna sytuacja nie jest korzystna dla tego 
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rodzaju nauczania, co jest efektem ponad dwudziestoletnich zaniedbań w tym 
zakresie. 

Forma działalności wykonywanej osobiście. Korepetycje to taka działalność 
zarobkowa, która nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, a jedynie 
ma charakter incydentalny. Jest to działalność, która musi być wykonywana samo-
dzielnie przez osobę fi zyczną i niezatrudniającą dodatkowo osób trzecich. Jednak 
nauczyciel, który chciałby prawidłowo rozliczać przychody z korepetycji rozumia-
nych jako forma działalności wykonywanej osobiście, odliczałby 20% kosztów 
uzyskania przychodów i płaciłby podatek według skali (18 i 32 %) może spotkać 
się z inną interpretacją. Znane są przypadki, gdy Urząd Skarbowy uznał w in-
terpretacji (2461-IBPB-1-1.4511.81.2017.2.BS), że to biznes usług edukacyjnych, 
prowadzony w celach zarobkowych, w sposób zorganizowany i ciągły. Co szcze-
gólne, rotacja klientów i przerwy spowodowane wakacjami i feriami nie wyklu-
czają uznania korepetycji za działalność o charakterze powtarzalnym czy ciągłym. 
W tego typu działaniach podatnik ponosi pełne ryzyko gospodarcze, nie działa pod 
niczyim kierownictwem i odpowiada za rezultat swojej działalności. Co w świetle 
interpretacji oznacza, że uzyskuje przychód ze źródła „działalność gospodarcza” 
(art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT), a nie „działalność wykonywana osobiście” 
(art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). Może więc płacić PIT na zasadach ogólnych albo 
podatek liniowy 19%, jak również wybrać ryczałt lub kartę podatkową.

Należy zauważyć, iż z tym podejściem nie zgadzają się sądy. Między inny-
mi wyroki WSA w Krakowie (I SA/Kr 944/16), a również wcześ niejszy NSA 
(II FSK 379/14). W pierwszej sprawie sąd uchylił rozstrzygnięcie, w którym 
Urząd Skarbowy uznał osobę nauczającą za przedsiębiorcę oraz uznał, że udzie-
lanie przez doktorantkę korepetycji jest działalnością uboczną, podejmowaną 
z zasady nieregularnie i w sposób niezorganizowany. Jest to więc działalność 
wykonywana osobiście. Sąd orzekł, że będzie to bardziej korzystne, gdyż kobie-
ta odliczy 20 proc. kosztów i uniknie uciążliwych obowiązków, takich jak ko-
nieczność prowadzenia ksiąg oraz opłacania składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne. 

Traktowanie korepetycji jako działalności osobistej wydaje się racjonal-
ne tam, gdzie jest to wyraźnie dodatkowa działalność. Nie sposób nie zgodzić 
się z orzeczeniami, w których sądy uznają, że udzielający korepetycji nie mają 
obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej. Konieczność rejestracji 
działalności gospodarczej oznacza wiele obowiązków formalnych oraz wymóg 
opłacania składek. 

Warto jednak zauważyć, że sąd nie wykluczył, że w innym stanie faktycz-
nym lekcje na godziny mogą zostać potraktowane jako zorganizowana i ciągła 
działalność gospodarcza, jednak nie w tym przypadku. Sąd uznał przy tym, że 
skoro defi nicja pozarolniczej działalności gospodarczej jest nieprecyzyjna, nale-
ży zastosować klauzulę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników. Na-
leży jednak zauważyć, że organy podatkowe konsekwentnie uznają udzielanie 
lekcji za biznes. Niekorzystne stanowisko fi skusa może być bardzo kłopotliwe 
dla studentów i nauczycieli, dla których jest to zwykle działalność dodatkowa 
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i w praktyce skutek tych sporów jest odwrotny do oczekiwań Urzędów Skarbo-
wych, ponieważ większość (jak się wydaje) korepetytorów powraca do zajęcia 
i pozostaje w szarej strefi e.

Szara strefa to wciąż jeden z podstawowych zarzutów, z jakimi spotykają się 
osoby udzielające korepetycji i jest ona konsekwencją źle stosowanego prawa. 
Niewątpliwie jest dużo racji w tym, że osoba uzyskująca przychody powinna 
płacić od nich podatki, jednak trudno uznać działania pojedynczego korepetyto-
ra udzielającego raz w tygodniu korepetycji z przerwą na ferie, święta i wakacje 
za osobę prowadzącą działalność gospodarczą w sposób ciągły. Być może, gdy 
prawo ostatecznie ustali, jak traktować korepetycje i korepetytorów, zmieni się 
podejście wielu osób. Myś lę, że to doprowadzi do masowego wyjścia ich z szarej 
strefy. Zwłaszcza że istnieją liczne przypadki takich prób i tworzenia różnych 
form prawnie usankcjonowanej działalności korepetycyjnej. 

Według niektórych danych (ONET, WP) rynek korepetycji może być wart 
w Polsce nawet 7 mld zł. W świetle badań, poza nauczycielami prowadzą je rów-
nież studenci i ludzie wielu zawodów, w tym: urzędnicy, prawnicy, inżynierowie. 
Zaproponowanie rozwiązań, które spowodowałyby wyjście z szarej strefy więk-
szości prowadzących korepetycje, oznaczać może nawet miliard dodatkowego 
dochodu dla skarbu państwa. Pozwoliłoby to również na jego większą jawność 
i tym samym społeczną kontrolę. Jawność zwiększyłaby również bezpieczeń-
stwo osób udzielających korepetycji, chociażby przez możliwość ubezpieczenia. 

Jak sygnalizowałem, istnieją też rozwiązania sformalizowane. W Polsce 
dość powszechnie powstają tak zwane szkoły korepetycji, które dotychczas sta-
nowiły charakterystyczny element azjatyckiej kultury nauczania.

Szkoły korepetycyjne nie stanowią wyłącznie fenomenu azjatyckiego, zaczęły 
one powstawać również w innych krajach i mogą mieć zasięg lokalny lub nawet 
międzynarodowy. W Polsce (pomijając popularne już szkoły językowe typu Profi  
Lingua, Empik School, International House) wpisując w wyszukiwarkę Inter-
netową hasło „szkoła korepetycji”, znajdziemy na przykład sieć szkół Centrum 
Edukacyjno-Szkoleniowe Academic (Łódź, Kros no, Pabianice, Włocławek, 
Zamość, Zgierz), Szkołę Brait — Edukacja dla Przyszłości (Wrocław, Kalisz), 
Belfer (Ostróda), Brejniak — Szkoła Otwartych Umysłów (Łódź), Szkoła Ma-
tematyki (Warszawa), Cratuschool Centrum Korepetycji i Kursów (Koszalin), 
a przeszukując Internet dokładniej, znajdziemy ich o wiele więcej (Góźdź, 2012). 

Instytucjonalna organizacja korepetycji jest więc coraz bardziej popularna, 
wiąże się jednak, jak zwykle w takich wypadkach, z powstawaniem dodatko-
wych kosztów (kosztów pośrednich), które ponoszą uczniowie lub ich rodzice 
oraz częstą w takich wypadkach standaryzacją, która nie jest dobrym zjawiskiem 
w sytuacji, gdy największą zaletą korepetycji jest ich zindywidualizowanie. 

Poza działalnością gospodarczą — wolontariat. Korepetycje udzielane 
sporadycznie lub na zasadach wolontariatu z pewnością nie są formą działalno-
ści zarobkowej lub gospodarczej. Powstaje jednak kwestia, w jaki sposób potrak-
tować korzystającego z tej formy nauki. Warto zaznaczyć, że tu również istnieją 
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uregulowania ustawowe, w szczególności przepisy Ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie. 

Warto jednak zauważyć, iż przywołana Ustawa stwierdza w art. 42 (Dz.U. 
2019. poz. 688, 1570)

wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach okreś lonych w niniejszym roz-
dziale, świadczenia na rzecz:
1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalno-
ści pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności 
gospodarczej;

2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie dzia-
łalności gospodarczej;

3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub 
nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednost-
ki działalności gospodarczej;

4) podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej — zwanych dalej 
„korzystającymi”.

Działaniem wolontaryjnym będzie więc jedynie takie działanie, które jest 
realizowane za pośrednictwem jakiejś instytucji lub organizacji mieszczącej 
się w wymienionych zakresach. Działania takie realizują niektóre samorządy, 
o czym będzie mowa w dalszej części. Może to być również placówka oświa-
towa, najlepiej publiczna lub prowadzona przez podmiot typu fundacja lub sto-
warzyszenie. Może to być także organizacja lub fundacja realizująca tego typu 
działania. Obecnie takich instytucji jest coraz więcej.

 1.4. Korepetycje jako zjawisko społeczne
Powszechność zjawiska korepetycji. Korepetycje stają się zjawiskiem bardzo 
powszechnym. W naszej Polskiej rzeczywistości, podobnie jak w wielu kra-
jach, jest to najczęściej działanie płatne. Trzeba tu jednak zaznaczyć, iż zarówno 

Tabela 2. Rozmiar zjawiska korepetycji

Typ szkoły Procent uczniów 
pobierających korepetycje

Procent uczniów, którzy chcieliby 
uczęszczać na korepetycje, 

ale nie mają takich możliwości
licea 27 24

gimnazja 12 41
szkoły 
podstawowe 8 30

Źródło: Dane ze szkół SUS, dotyczące korepetycji z roku 2005, na podstawie <https://sus.ceo.
org.pl/warsztaty-sus/materialy-dla-nauczycieli-wsus/informacja/czy-mozliwa-jest-szkola-bez-
-korepetycji >.



21Wprowadzenie do problemu

w Polsce, jak i w innych krajach, istnieje wiele form korepetycji udzielanych 
woluntarystycznie.

Jak zauważa Elżbieta Putkiewicz „o korepetycjach jako problemie powszech-
nym zaczęto pisać niedawno” (Putkiewicz, 2012, s. 7). Tymczasem niepostrzeże-
nie zjawisko stało się powszechne, albo może zaczęto je zauważać i zastanawiać 
się, w jaki sposób należy je ocenić. Być może również dlatego, że niesie ono 
ze sobą poza skutkami pedagogicznymi i społecznymi również skutki gospodar-
cze (Brey, 2012, s. 43 i nast.). Na korepetycje wydawane są ogromne sumy; dla 
przykładu w Japonii, w połowie 1990 roku, była to kwota stanowiąca równowar-
tość 14 mln dolarów (Russell, 1997, s. 153), a w znacznie mniejszym Singapurze 
(liczy on zaledwie 3 mln gospodarstw domowych, w porównaniu z 125 milio-
nów w Japonii) w roku 1992 wydano na korepetycje 200 mln dolarów (George, 
1992, s. 29). Również w innych krajach są to ogromne sumy, co czyni z korepe-
tycji znaczący sektor usług (Bray, 2007, s. 25).

Publikacje prasowe od dawna brzmią dość alarmująco i wskazują na po-
wszechność zjawiska korepetycji. Według portalu Centrum Edukacji Obywatel-
skiej (SUS — Szkoła Ucząca Się) zjawisko to nie jest marginalne, a raczej bardzo 
popularne. 

Według innych źródeł liczba uczniów pobierających korepetycje dochodzi 
nawet do 71%. Warto dodać, że niektóre z nich, z różnych względów, nie są tak 
wiarygodne. Jednak miarodajne raporty UNESCO informują, iż są kraje, w któ-
rych zjawisko korepetycji jest powszechne — dochodzi do 70% w Japonii, 77% 
na Malcie czy 78% w Maroku (tamże). 

Według różnych doniesień znaczenie dla rozmiaru zjawiska ma również 
moda. Niektórzy publicyści zauważają

uczęszczanie na dodatkowe lekcje stało się trendem we współczes nej rzeczywi-
stości. Wszyscy „istnieją” w Internecie na portalach społecznościowych, zmie-
rzają do zdobycia innowacyjnych gadżetów, a także posiadania indywidualnego 
nauczyciela. Czasem rodzice zakładają z góry, że publiczna szkoła nie będzie 
w stanie poprowadzić ich dzieci właściwą drogą edukacyjną i od razu wpisują 
w ich plan dnia spotkania z prywatnym mentorem. Obawiają się także, że na 
pewnym etapie nauki dziecka nie będą w stanie pomóc mu wystarczająco dobrze 
w odrabianiu lekcji. Wówczas niezbędna będzie pomoc korepetytora (Procyszyn-
-Florczyk, Wasilewska, Arłukowicz, 2017, s. 11–12). 

W perspektywie nauki społecznej i humanistycznej, jaką jest pedagogika, 
można się zastanawiać, na ile jest to moda, a na ile trwała zmiana obyczajowości. 

Dylematy społeczno-moralne. Niektórzy pedagodzy zwracają uwagę na 
ważne społeczno-polityczne konsekwencje związane z taką powszechnością 
i jednoczes ną niedostępnością korepetycji (płatnych): 

przede wszystkim jednak powszechność korepetycji godzi w podstawową zasadę 
liberalnych demokracji, które przyjęły zobowiązanie do zapewnienia dzieciom 
swoich obywateli równych szans w dostępie do oświaty. Korepetycje są porażką 
państwa odpowiedzialnego za oświatę. Wyraźnie widać, że antyszkolne postawy 
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uczniów, chęć rozegrania sytuacji ostrej rywalizacji o miejsca w „dobrych” szko-
łach przez nauczycieli na włas ną korzyść, programowe niedostrzeganie istnienia 
lekcji prywatnych przez administrację szkolną, instytucje kształcące nauczycieli 
oraz zagadkowe milczenie badaczy, zrodziły zjawisko, nad którym trudno zapa-
nować (Putkiewicz, 2012, s. 10).

W okreś lonych sytuacjach brak odpowiednich środków materialnych sprawia, 
że szkoły uchodzące lub uważane za najlepsze stają się dla niektórych uczniów 
mniej dostępne. 

Należy zatem postawić pytanie, dlaczego tak się dzieje? Oczywiście najprost-
szą odpowiedzią będzie obwinianie szkoły. Tymczasem, jeżeli wierzyć bada-
niom i od lat wtłaczanym do głów studentów pedagogiki prawdom naukowym, 
sytuacja taka wydaje się oczywista — tak po prostu być powinno. Ludzie z na-
tury mają różne zdolności i możliwości, niekiedy nie są one zgodne z ich aspi-
racjami lub aspiracjami ich rodziców. Czasami pomaga pracowitość, niekiedy 
niestety również pracowitość jest nieefektywna. W tej sytuacji należy doradzić 
dobre poradnictwo oraz orientację zawodową i szkolną.

Rzeczywistość w społeczeństwie informacyjnym. Współczes ność zmie-
nia się znacznie szybciej niż my. Przyspieszenie technologiczne tworzy nowe 
pytania, wyzwania, ale również perspektywy i możliwości. Rozwój technolo-
gii jest zjawiskiem pozytywnym, jednakże równocześ nie wymusza na czło-
wieku (a może zwłaszcza uczącym się) zgodę na podejmowanie coraz większej 
liczby zadań i ich realizacji w niezmiennych jednostkach czasu. Konsekwen-
cją tego jest skrócenie czasu przeznaczonego na zdarzenia społeczne, takie 
jak transfer wiedzy, spotkania międzyludzkie, rozmowy, kontemplacja, po-
siłki, relaks itp., co przynosi negatywne skutki zarówno w wymiarze jed-
nostkowym, jak i społecznym (por. Ledzińska, 2012, s. 76). Można zatem 
stwierdzić, że współczes na rzeczywistość niesie ze sobą nadmiar danych, 
informacji i wiedzy, wobec którego cierpimy na niedostatek sposobów ra-
dzenia sobie z tym trudnym bogactwem. Jednocześ nie postęp, nowe techno-
logie, a także nowe zasoby, które można wykorzystać do celów edukacyjnych 
otwierają nam nowe możliwości. Konieczna jest jednak zmiana perspekty-
wy i nowe, całościowe spojrzenie na problem procesu nauczania–uczenia się 
w kontekście korepetycji i świata wirtualnego, rozumianego w tym wypadku 
za Maciejem Tanasiem jako „rzeczywistość symulowana, posiadająca cechy 
realnej, utworzona przy wykorzystaniu technologii informatycznej” (Tanaś, 
2015, s. 9). Technologie informacyjne mają również znakomite możliwości 
realizowania procesu uczenia się–nauczania. Nie jest to ograniczenie jedynie 
do e-learningu czy różnych form nauczania na odległość, ale zawiera również 
inne propozycje organizacji i prowadzenia kształcenia postulowane przez 
kształcenie komplementarne czy konektywizm (Czarkowski, 2015). Świat 
wirtualny to już obecnie nieprzebrane bogactwo zasobów przydatnych edu-
kacyjnie. Konieczna jest jednak umiejętność świadomego i kompetentnego 
posługiwania się nimi.
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Zmiany technologiczne przekształcają również optykę patrzenia na dotych-
czasowe ustalenia i rozwiązania w zakresie edukacji. W rozumieniu wielu teorii 
zarówno proces nauczania–uczenia się jak również teorie, które opisują zasady 
i procesy związane z uczeniem się, powinien być odzwierciedleniem podsta-
wowych środowisk społecznych. W tym kontekście edukacja powinna odzwier-
ciedlać postawy oraz działania zarówno jednostek, jak i grup, w których żyją 
uczniowie, „aby spróbować na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację, 
negatywnych, irytujących, powtarzających się zdarzeń...” (Vaill, 1996, s. 42). 
Trzeba jednak podkreś lić, że szkoła nie może być i nie jest naturalnym światem, 
a sytuacja uczenia nie jest prawdziwym życiem. Z tego względu wciąż otwarta 
pozostaje kwestia granic w procesie nauczania–uczenia się. O ile powszechnie 
akceptuje się umiejętność uczenia się jako kluczową, to nie sposób z perspek-
tywy praktyki działania zgodzić się z twierdzeniem, że może ona zastąpić kon-
kretną wiedzę lub kompetencję. Twierdzenie o całożyciowym uczeniu się, nie 
oznacza uczenia się na starość, wyraża postulat ustawicznego pogłębiania lub 
poszerzania wiedzy już posiadanej w każdej chwili życia USTAWICZNIE! 
Oznacza również, że każda chwila może być okazją do uczenia się, a od nas, 
naszych chęci i możliwości zależy, czy wykorzystamy ją do pogłębiania włas nej 
wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych, czy do samorozwoju.

Kolejnym ważnym dogmatem teorii uczenia się jest to, że proces uczenia się 
jest rozpatrywany jednostronnie, albo z perspektywy wewnątrz uczącego się lub 
jako efekt czynników i relacji zewnętrznych. Problemem jest również postrzega-
nie go jako procesu wyizolowanego z przestrzeni, w której funkcjonuje. Teorie 
postrzegające proces jako wewnętrzny nie rozwiązują problemu uczenia się, które 
pojawia się na zewnątrz ludzi (np. uczenia się, które jest przechowywane i prze-
kształcane przez technologię). Nie sprawdzają się również w opisywaniu tego, jak 
uczenie się wygląda w organizacjach. Warto tu podkreś lić, że również koncep-
cje konstruktywizmu społecznego utrzymują, że uczenie się jest ustanowionym 
społecznie procesem i promują pryncypialność jednostki w uczeniu się. Teorie 
te stawiają za dogmat aktywizm jednostki w procesie uczenia się. Istnieją jed-
nak obszary wiedzy, których odkrywanie jest albo niecelowe, albo niemożliwe, 
a jedynym racjonalnym rozwiązaniem wydają się tradycyjne metody nauczania 
oparte na przekazywaniu wiedzy. Natomiast teorie postrzegające proces naucza-
nia w ten właś nie sposób pomijają zwykle możliwość pozyskiwania wiedzy przez 
osobę w wyniku włas nych eksploracji, jak również dedukcji lub indukcji. 

Niektóre z tych teorii lub zakorzenione w nich konkretne propozycje roz-
wiązań przenoszone bezrefl eksyjnie na grunt Polski budzą sprzeciw uczonych, 
zaniepokojonych między innymi pomijaniem dorobku polskiej tradycji dydak-
tycznej (Półturzycki, 2014). Niezależnie jednak od obrony tradycji dostrzegana 
jest również potrzeba modernizacji i poszukiwania nowych rozwiązań w zakre-
sie teorii nauczania–uczenia się. W szczególności „niezbędna jest przebudowa 
procesów dydaktycznych z systemu podającego na system poszukujący, aktyw-
ny i rozwijający samodzielność” (tamże, s. 43).



24 Korepetycje w cyfrowym świecie — analiza nie tylko etnografi czna

 1.5. Potrzeba badań i refl eksji — uwagi metodologiczne 
i metodyczne o badaniu korepetycji
Korepetycje — problem w swojej istocie. Korepetycje są zjawiskiem złożonym 
i głęboko zanurzonym w kulturze swojego miejsca i czasu. Trudno więc je opisać 
za pomocą badań ilościowych, które zresztą pokazują systematyczny przyrost 
tego zjawiska, zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w innych wskaźnikach, 
np. miejscu w budżecie domowym (CBOS, 2018). Sprzeczne ze sobą informacje 
ilościowe i deklaracje badaczy różnych szkół skłoniły mnie do poszukiwania 
odpowiedzi na podstawowe pytania: 
• jaki jest rozmiar zjawiska korepetycji;
• jakie elementy (czynniki) są konstytutywne dla korepetycji rozumianych 

jako proces uczenia się–nauczania;
• jaki jest obraz korepetycji w świecie, który stopniowo w coraz większym 

stopniu wypełniają i okreś lają cyfrowe technologie; 
• czy i jakie narzędzia cyfrowe są wykorzystywane w trakcie korepetycji 

jako procesie uczenia się–nauczania? 
Ponadto podjąłem próbę skonstruowania modelu zjawiska korepetycji, zbu-

dowanego na bazie przeprowadzonych badań.
W analizie tak dynamicznego zjawiska kulturowego z dziedziny edukacji wyda-

je się korzystne zastosowanie schematu etnografi cznego badań, który dobrze służy 
opisaniu i wyjaś nianiu kulturowych i społecznych kontekstów zjawisk. Czuję się 
w obowiązku przyznać jednak, iż pierwszym etapem był prosty sondaż (ankieta). 
Przeprowadzało ją ponad 200 studentów, a objęła 4620 respondentów. Ankieta za-
wierała pytania zamknięte i kilka pytań otwartych. W efekcie wskazała ogranicze-
nia badań ilościowych, a zwłaszcza sondażu, w tego typu eksploracjach. Wyłonił się 
z nich również pomysł, który przyjął formułę schematu etnografi cznego. Korepety-
cje są przecież w dużej mierze zjawiskiem społecznym i kulturowym, zbudowanym 
na relacjach i obyczajach. W Polsce w zasadzie nieuregulowane w żaden formalny 
sposób. Do niedawna były postrzegane jako coś wstydliwego, obecnie zmienia się 
to na korzyść szansy, jaką stanowią. W takiej sytuacji badania oparte na metodach 
jakościowych, w szczególności wywiadzie, wydawały się w pełni uzasadnione. 

Schemat etnografi czny prowadzi zwykle „do budowania teorii ugruntowa-
nej, opisującej i wyjaś niającej kulturowe konteksty funkcjonowania środowisk 
edukacyjnych (wychowawczych, dydaktycznych, rówieś niczych” (Rubacha, 
2008, s. 318). W konsekwencji badania prowadzone zgodnie z tym schematem 
są badaniami teoretycznymi i eksploracyjnymi. Należy zauważyć, że sche-
mat etnografi czny może również służyć weryfi kacji skonstruowanej już teorii 
( tamże). Schemat ten mieści się w strategii badań jakościowych, które oparte 
są na wyjaś nieniach etnografi cznych. W badaniach społecznych, jak zauważa 
Konecki, „techniki jakościowe zbierania danych empirycznych są zatem znane 
i nadal często stosowane” (2000, s. 7). Schemat etnografi czny został zbudowany 
na założeniu, iż rzeczywistość społeczna powstaje z działań innych niż bodziec–
reakcja. „Rzeczywistość ta jest autodynamiczna, wytwarzana poprzez działania 
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jednostek interpretujących świat i siebie, spotykających się w interakcji społecz-
nej” (tamże, s. 39). Zjawiska edukacyjne, w tym również korepetycje, należy 
postrzegać jako procesy i badać w ujęciu procesualnym.

Zaobserwowane zjawisko ma zatem swoją przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość. Wymiary te jednak nie są dostępne badaczowi. Musi zatem tak ukierun-
kować swoją uwagę, aby zbierać dane pozwalające krok po kroku, odkrywać 
powiązania między faktami, prowadzące do odtworzenia danego procesu (Ru-
bacha, 2008, s. 218–219). 

W jakościowych strategiach badawczych, a szczególnie w teorii ugruntowa-
nej, zachęca się maksymalne ograniczenie prekonceptualizacji problemowej, aby 
istotne problemy i zjawiska społeczne w danym obszarze nie umknęły badaczo-
wi oraz by stworzone pojęcia, miały pełne odniesienia empiryczne. Jak zauwa-
żają zwolennicy tego paradygmatu badawczego, 

teoria ugruntowana skupia się na indukcyjnym generowaniu z danych nowych 
propozycji teoretycznych bądź hipotez, w przeciwieństwie do podejść polegają-
cych na testowaniu uprzednio skonceptualizowanych teorii. Ponieważ te nowe 
teorie „wyrastają” wprost z danych i znajdują w nich potwierdzanie, mówi się 
o nich, że są ugruntowane (Gibbs, 2011, s. 97). 

Chodzi jednak nie tyle o całkowite zlikwidowanie prekonceptualizacji, co 
o zachęcenie, by we wstępnej fazie badań koncentrować się na opisaniu wła-
ściwości oraz cech zebranego materiału charakterystycznego dla badań jako-
ściowych np. notatek z obserwacji uczestniczącej, opowieści organizacyjnych, 
narracji biografi cznych, analiz z badań wtórnych czy raportów badawczych, 
przed sformułowaniem twierdzeń teoretycznych (por. Martin, Turner, 1986, 
s. 142–143; por. też Konecki, 2000; Rubacha, 2008). Dzięki przyjęciu tej meto-
dologii w trakcie prowadzonych eksploracji utrzymuje się w ich trakcie swoisty 
kontekst odkrycia, ponieważ jej procedury utrzymują zdolność poszukiwania 
oraz odkrywania zjawisk, których na początku badań nie szukaliśmy.

W konsekwencji przyjęcia strategii jakościowych i takiego ujmowania proce-
su badawczego można sformułować pewne uwagi (Rubacha, 2008, s. 219):
• badania są bardziej podążaniem za danymi niż ich poszukiwaniem na podsta-

wie wcześ niej sformułowanych założeń;
• wyklucza się kreowanie danych rozumiane jako prowokowanie założonego 

przez badacza przebiegu zdarzeń;
• wszystkie zachowania, nawet sprowokowane, należy postrzegać i interpreto-

wać z uwzględnieniem kontekstu społecznego i kulturowego;
• miarą wartości danych jest ich użyteczność w odtwarzaniu (opisaniu) procesu spo-

łecznego, który zachodzi (brak wzorca, do którego można porównywać dane);
• zbieranie danych jest na bieżąco łączone z ich weryfi kacją oraz triangulacją 

i wiążącym się z tym zróżnicowaniem metod zbierania danych (dwie lub wię-
cej metod, różne grupy itp.);

• postrzeganie czasu jako koniecznej perspektywy uwiarygodniania danych;
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• łączenie danych w informacje i teorie odbywa się zgodnie z logiką badanego 
procesu społecznego, co oznacza ustawiczne łączenie analizy danych z ich 
interpretacją, przy czym możliwa jest ewolucja interpretacji. 
Należy zauważyć, że w tym kontekście organizacja procedur weryfi kacji i in-

terpretacji przebiega na podstawie zasad metody indukcji jako najstarszej z me-
tod redukcyjnych. 

Indukcja w perspektywie badań według schematu etnografi cznego. Nale-
ży podkreś lić, że indukcja jest podstawową metodą rozwiązywania problemów 
naukowych (Such, Szczes niak, 1999, s. 11). Warto również zauważyć, że w ana-
lizie defi nicji indukcji (Hajduk, 2012, s. 74, 84; Apanowicz, 2002, s. 25) na-
wet przy prawdziwości przesłanek nie gwarantuje ona prawdziwości wniosków. 
W praktyce nauk społecznych i empirycznych, do których zalicza się pedagogi-
ka, spotykamy najczęściej zastosowanie indukcji niezupełnej. 

Zastosowana tu modyfi kacja metody indukcyjnej, jak przedstawiono na 
 rysunku 1, uwzględniająca również humanistyczny i społeczny charakter badań 
pedagogicznych nad korepetycjami, obejmuje sekwencję pięciu następujących 
po sobie elementów:
• gromadzenie spostrzeżeń;
• analiza wyników obserwacji;
• budowa teorii;
• weryfi kacja/falsyfi kacja i konfi rmacja hipotez;
• rozstrzyganie o wartości teorii.

Rysunek 1. Uproszczony model metody indukcyjnej w pedagogicznych badaniach nad 
korepetycjami.
Źródło: opracowanie włas ne.
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Charakterystykę poszczególnych faz prezentuje tabela 3.
Należy podkreś lić, że scharakteryzowane wyżej etapy metody indukcyjnej 

stanowią pełny cykl postępowania badawczego. W odróżnieniu od klasycznej 
metody indukcyjnej, w której przechodzi się od jednostkowych zjawisk czy pro-
cesów empirycznych, pozyskanych w wyniku gromadzenia spostrzeżeń, np. ob-
serwacji, poprzez ich uzasadnienie i budowę teorii do weryfi kacji przyjętych 
na podstawie teorii hipotez i w konsekwencji rozstrzygania o wartości teorii, 
a cały proces badawczy, wszystkie podejmowane tu działania podporządkowane 

Tabela 3. Metoda indukcji w badaniu etnografi cznym

Element Charakterystyka

Gromadzenie 
spostrzeżeń

Gromadzenie danych, informacji o zjawiskach i procesach jednost-
kowych, a także ich opisie naukowym i sformułowaniu roboczych 
wniosków.
Istotne znaczenie dla prawidłowego wykorzystania indukcji ma usta-
lenie faktów. Są nimi zjawiska i procesy jednostkowe, należące do tej 
samej klasy faktów. Tworzą one szczególną bazę faktów empirycz-
nych. Im bardziej liczny jest ich zbiór, tym szersza baza wnioskowa-
nia i pełniejsza podstawa do formułowania hipotez. 

Analiza wyników 
obserwacji i wywiadów

Zebrane w toku obserwacji fakty powinny zostać ujęte w formule 
opisu naukowego. Opis taki powinien umożliwiać dokładne, jedno-
znaczne i obiektywne scharakteryzowanie zebranych informacji.
Opis ten w swej istocie sprowadza się do analizy strukturalnej i przy-
czynowej faktów empirycznych. Wykorzystuje specjalny aparat po-
jęciowy i językowy.

Budowa teorii 
(składnik podstawowy 
metody indukcyjnej)

W indukcji stosowanej w schemacie etnografi cznym przedmiotem ba-
dania są zjawiska czy procesy danej klasy gromadzone stopniowo (ba-
dacz podąża za danymi). Zebrane o nich informacje posłużą za podstawę 
wnioskowania o wszystkich zjawiskach czy procesach całej klasy. 
Mając to na uwadze, budowanie teorii można skonkretyzować dwo-
ma sekwencjami działań: indukcyjne uogólnianie zjawisk czy pro-
cesów empirycznych, formułowanie hipotezy jako systematycznie 
aktualizowanej formy uogólniania zjawisk, czy procesów groma-
dzonych w wyniku badań empirycznych, które fi nalizuje logiczne 
wyjaś nianie generalizujące.

Redukcja, reprezenta-
cja i weryfi kacja/falsy-
fi kacja lub konfi rmacja 
hipotez

W metodzie indukcyjnej testowanie hipotezy następuje poprzez 
weryfi kację/falsyfi kację (potwierdzenie lub zaprzeczenie prawdzi-
wości) lub konfi rmację (potwierdzenie wysokiego stopnia prawdo-
podobieństwa) przewidywań, co oznacza, że zrealizowane tu zadanie 
pozwoli jedynie na wykazanie pewnego stopnia wiarygodności sfor-
mułowanych hipotez, a nie ich bezwzględnego potwierdzenia. 

Rozstrzyganie 
o wartości teorii

W wyniku procesu sprawdzenia wiarygodności uzyskanych wnio-
sków następuje potwierdzanie wartości teorii. W zależności od 
stopnia weryfi kacji czy konfi rmacji hipotez budowanie teorii, gro-
madzenie danych będzie prowadziło do rozwoju teorii oraz jej ele-
mentów składowych albo utrzymania dalej jej stanu i zakresu. 

Źródło: opracowanie włas ne na podstawie (Hajduk, 2012, s. 106 i nast.; Apanowicz, 2002, 
s. 25 i nast.; Rubacha 2008, s. 320 i nast.).
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są indukcyjnemu uogólnianiu faktów jako sposobowi budowania teorii. W sche-
macie etnografi cznym jednostkowe dane dotyczące zjawisk czy procesów, pozy-
skane w wyniku gromadzenia spostrzeżeń, np. obserwacji, służą systematycznie 
(ustawicznie) uzasadnianiu i budowie teorii oraz weryfi kacji przyjętych na pod-
stawie teorii hipotez, co w konsekwencji służy rozstrzyganiu o wartości teorii. 
W obu jednak wypadkach cały proces badawczy, wszystkie podejmowane tu 
działania podporządkowane są indukcyjnemu uogólnianiu faktów jako sposo-
bowi budowania teorii. Warto pamiętać, że jeszcze przed sformowaniem para-
dygmatów jakościowych i etnografi cznych zauważono, że w naturalny sposób 
nowe składniki teorii będą konfrontowane z nowymi jednostkowymi zjawiska-
mi czy procesami zaobserwowanymi w sferze działalności praktycznej.

Zasób wniosków jest w sposób oczywisty ograniczony do miejsca i czasu 
badania. Można go łączyć zarówno z typem badań teoretycznych, jak i praktycz-
nych — decyduje o tym cel podejmowanych badań. 

Kwestia trafności. Istotnym elementem w badaniach jest zarówno trafność 
wewnętrzna, jak i zewnętrzna prowadzonych badań. Trafność zewnętrzną 
schematu etnografi cznego łączy się z zakresem, w jakim wyniki badań będą 
uogólniane, a wewnętrzną z oceną tego, czy badacz oszacował te zmienne, które 
zamierzał oszacować. Jeś li chodzi o trafność zewnętrzną schematu etnografi cz-
nego, warunkiem uznania wyników badania za trafne jest ich ograniczenie do 
badanego miejsca i czasu. Korepetycje są niewątpliwie uwarunkowane czasem 
i miejscem, w którym funkcjonuje zjawisko. Nawet bez większych badań porów-
nawczych wiadomo, że są kraje, w których od dawna istnieją prestiżowe szkoły 

Rysunek 2. Proporcje wykorzystania technologii cyfrowej w procesie korepetycji. 
Źródło: opracowanie włas ne.
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korepetycji i są kraje, gdzie jest to wstydliwa praktyka dla słabszych. Podobnie 
dzieje się z technologią. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku technologie 
cyfrowe były nowością dostępną niewielu. Obecnie są one względnie dostępne, 
a z czasem prawdopodobnie będą zjawiskiem powszechnym. Podobnie będzie 
kształtował się poziom wykorzystania technologii cyfrowych. Dlatego bada-
nia przeprowadzono w ostatnich pięciu latach. Umożliwia to zdiagnozowanie 
zjawiska, które jest na podobnym poziomie zanurzone w cyfrowych technolo-
giach. Poziom wykorzystania cyfrowych technologii zarówno w trakcie samych 
korepetycji, jak i ich przygotowania lub realizacji zadań między korepetycja-
mi (rozumianymi w tym wypadku tylko jako czas zajęć z korepetytorem) ulega 
zmianie. Jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku cyfrowe technologie 
nie występowały. W opinii autora w latach pięćdziesiątych tego wieku wypełnia 
je prawie całkowicie lub całkowicie. Obecny czas — dziś to czas przejściowy. 
Ilustruje to rysunek 2.

Kontinuum od braku wykorzystania technologii w realizacji 100% czasu 
i treści jest obecnie w okolicy skali. W latach 50. ubiegłego wieku jedyną tech-
nologią był wydrukowany podręcznik, technologii cyfrowej nie było (lub prawie 
wcale nie było). W sytuacji gdy stopniowo do przestrzeni cyfrowej trafi ają różne 
instytucje, a nawet relacje międzyludzkie1, trafi ają tam też korepetycje. Obecnie 
stopniowo, ale konsekwentnie coraz więcej pojawia się technologii cyfrowych 
zarówno jako narzędzi, jak i przestrzeni, w której korepetycje się odbywają. 

Kwestie te modyfi kują tradycyjne, ale również współczes ne modele procesu 
uczenia się–nauczania, ewokują powstawanie nowych narzędzi, a wzrost warto-
ści wiedzy zmienia znacząco nastawienie do zjawiska. Tę właś nie chwilę starają 
się opisać (sfotografować) przedstawione badania. 

Trafność wewnętrzną schematu etnografi cznego, tak jak wszystkich badań 
jakościowych, należy odnosić do stopnia, w jakim sformułowana teoria została 
ugruntowana w danych. Miarą tego ugruntowania są rezultaty, jakie przyniosły 
działania nastawione na triangulację źródeł, metod, badaczy i teorii. Przeprowa-
dzone badania wywiady i ankiety dotyczyły uczestników korepetycji, więc do-
bór badanych nie był losowy, o tyle, że uczestniczyły w nim osoby przynajmniej 
raz biorące udział w korepetycjach — uczniowie i korepetytorzy. W tym sensie 
jest to dobór teoretyczny, związany z badanym zjawiskiem jednocześ nie nielo-
sowym i celowym. Jedynie w realizowanym wywiadzie kwestionariuszowym 
dobór był częściowo losowy, w tym sensie, że respondentów wybierano losowo, 
kierując się jedynie kryterium uczestnictwa. Osoby prowadzące wywiad kiero-
wały się potencjalnym stopniem nasycenia środowiska zmiennymi, które zostały 
wyprowadzone z ram pojęciowych.

Badanie korepetytorów i uczniów jest odpowiednikiem metody pełnego 
uczestnictwa, ponieważ obserwacja w takiej sytuacji byłaby niemożliwa, a na-
wet niewskazana, gdyż zaburzałaby proces uczenia się–nauczania. Ta forma 

1 Jest to informacja z zespołu pedagogiki mediów, myś l pani prof. dr hab. Barbary Galas wygło-
szona w trakcie dyskusji w Zespole Pedagogiki Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
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badania jest więc pełnowartościowa z punktu widzenia możliwości poznania 
kontekstów identyfi kowanych procesów i zdarzeń zachodzących w trakcie ko-
repetycji. Oczywiste jest, że jak każda indukcja bywa ona zawodna, jeś li chodzi 
o zmiany czasu i warunków uczestnictwa (por. Rubacha 2008, s. 321). 

Przyjęcie tych założeń służących trafności wewnętrznej nie zmienia faktu, 
że przedstawiona praca jest zakorzeniona w moich przekonaniach, starałem się 
jednak unikać błędów wynikających z nastawienia, błędnych spostrzeżeń i in-
terpretacji danych, czemu służyła triangulacja danych. 

Zastosowane w badaniach metody zbierania danych, wywiady jakościowe 
z korepetytorami, wywiady grupowe, ankieta z uczestnikami korepetycji oraz 
analiza licznych źródeł wtórnych są (poza ankietą) typowe w schemacie etno-
grafi cznym. Nie oddzielano analizy danych od ich zbierania, co pozwoliło na 
stopniowe budowanie przedstawionej teorii, a dzięki analizie i porównywaniu 
danych z różnych źródeł prawidłowe jej ugruntowanie. 

Kwestie etyczne. Mówiąc o badaniach dotyczących korepetycji, które 
w wielu wypadkach nie są kwestią związaną z poczuciem wstydu, warto po-
czynić uwagę związaną z etycznym uwarunkowaniem badania. Odnosząc się 
do nich na poziomie stosunku do osób badanych oraz na poziomie stosunku do 
odbiorców informacji naukowej, podkreś lić należy, że wszędzie tam, gdzie to 
było możliwe stosowano procedury niejawne, w pozostałych zaś gwarantowa-
na była dbałość o nieujawnienie danych pozwalających zidentyfi kować miejsce 
badań oraz ich uczestników. Jednocześ nie nie gromadzono danych osobowych. 
Należy podkreś lić, że wszyscy badani byli świadomi tego faktu, co pozwala 
uniknąć rozważań nad etycznością prowadzenia badań bez zgody osób bada-
nych i ewentualnych obowiązujących w tym zakresie procedur (por. Kurdyba-
cha, 2008, s. 325–326). 

Uwagi o przebiegu badań. Badania poprzedził szeroko zakrojony pilotaż 
dotyczący zjawiska. Zasadniczymi elementami były wywiady indywidualne 
i fokusowe przeprowadzane z korepetytorami. Wywiad jakościowy jest cha-
rakterystyczną metodą dla tego typu badań. W ramach wywiadów, które często 
przyjmowały pogłębiony nieomal narracyjny wymiar, analizowano również ob-
serwacje badanych dotyczące uczniów. 

Ważnym, jednocześ nie prowadzonym, elementem badań były analizy roz-
maitych dokumentów, literatury oraz dokumentów elektronicznych związanych 
z prowadzeniem lub reklamowaniem korepetycji. Proces badań trwał dość długo, 
bo rozpoczął go pilotaż przeprowadzony w roku 2015, a rozmowy, wywiady oraz 
analizy dokumentów i wytworów trwały do końca kwietnia 2019 roku. Warto 
zauważyć, że niektóre analizy dokumentów i publikacji prowadzono wielokrot-
nie, wracając do nich, dokonując kolejnych reinterpretacji (dotyczyło to również 
zapisków z prowadzonych wywiadów).

Muszę przyznać, że zgodnie z paradygmatem podążanie za danymi, niekiedy 
wracanie i ponowne reinterpretowanie sytuacji i wzorów zachowań, było nad-
zwyczaj frapujące i mam nadzieję, że przedstawiony opis spostrzeżeń i wnio-
sków okaże się pożyteczny i ciekawy. 



31Wprowadzenie do problemu

 1.6. Rozmiar i obraz zjawiska w świetle badań włas nych
W ramach badania „Korepetycje w cyfrowym świecie” realizowanego przez 
Fundację Nowoczes ne Mazowsze pod opieką naukową Uczelni Warszaw-
skiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, a w późniejszej fazie pod opieką nauko-
wą Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki (Katedra Andragogiki 
i Pedagogiki Pracy) prowadzone były ankiety i wywiady. Na pierwszym eta-
pie przeprowadzono ankietę z 4620 osobami, jednak do dalszej procedury 
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Rysunek 3. Struktura wiekowa grupy ankietowanych. 
Źródło: opracowanie włas ne.
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Rysunek 4. Odpowiedzi na pytanie „Czy spotkałeś zjawisko korepetycji”. Suma odpo-
wiedzi przekracza 100%, ponieważ respondenci mogli udzielać więcej niż jednej odpo-
wiedzi) N = 4536. 
Źródło: opracowanie włas ne.
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dopuszczono jedynie w pełni wypełnionych 4536 ankiet. W badanej grupie było 
2721 kobiet i 1899 mężczyzn. Struktura wiekowa badanej grupy przedstawiała 
się następująco:

Ankietowane 4536 osoby zapytano „Czy spotkałeś się ze zjawiskiem korepe-
tycji” wyniki przedstawia wykres na rysunku 4. 

Wśród badanych osób 71% stwierdziło, że samo pobierało korepetycje. Na-
tomiast 89% deklarowało, że spotkało się z tym zjawiskiem wśród rodziny lub 
znajomych. Pięćdziesiąt jeden procent — że ich dzieci korzystają lub korzy-
stały z korepetycji. Zważywszy jednak, że znacząca grupa respondentów — 
1251 osób — to osoby w wieku 18–25 lat, kiedy posiadanie dzieci w wieku 
szkolnym jest mało prawdopodobne, to po odjęciu tej grupy, odsetek wzrasta do 
70% respondentów. 

W ankiecie zadano pytanie: Czy uważasz, że korepetycje są skutecznym 
sposobem pomocy w nauce? Wyniki przedstawia diagram na rysunku 5. 

Surowe wyniki badania za pomocą ankiety prezentuje tabela 4.
Jak widać w perspektywie ilościowej odsetek respondentów ankiety pozy-

tywnie oceniający skuteczność tej metody edukacji jest ogromny. Warto podkreś-
lić, że zastosowano pięciostopniową skalę Likerta, która nie wymusza wyboru. 
Respondenci ankiety najliczniej (49%) wybrali odpowiedź „Zwykle to skuteczny 
sposób”. Jednocześ nie liczba osób całkowicie negatywnie oceniająca zjawisko 
w prezentowanym badaniu jest nieistotna statystycznie. W sondażu takie bada-
nia byłyby koronnym argumentem. W badaniach jakościowych tak jednak nie 
jest. Dalszą ich część prowadzono z osobami uczestniczącymi w procesie ucze-
nia się–nauczania w czasie korepetycji, to jest z korepetytorami i uczniami. 

Poza płcią i wiekiem na pierwszym etapie badań brano również pod uwa-
gę inne dane demografi czne np. miejsce zamieszkania. Dane empiryczne (płeć, 
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Rysunek 5. Ocena skuteczności korepetycji — proporcje.
Źródło: badania włas ne.
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wiek i miejsce zamieszkania) poddano analizie statystycznej w celu okreś lenia 
potencjalnych zależności pomiędzy płcią, wiekiem lub miejscem zamieszkania 
a oceną skuteczności korepetycji (przyjmując hipotezę zerową, iż nie istnieje 
taka zależność). Do badania niezależności dwóch zmiennych zastosowano test 
χ2, ponieważ stosuje się go w badaniach jakościowych do porównywania zaob-
serwowanych liczebności zbiorów z ich liczebnościami teoretycznymi (Juszczyk, 
2005, s. 241; Ferguson, Takane, 1997, s. 234). W celu przeprowadzenia analizy 
skonstruowano tablice wielopolowe (Juszczyk, 2005, s. 248; Ferguson, Takane, 
1997, s. 71) dla wyników obserwacji oraz dla wyników oczekiwanych.

Otrzymany wynik (χ2 = 5,753) przy wartość χ2 wymaganej dla istotności na 
poziomie 5% wynosi 9,49 (Ferguson, Takane, 1997, s. 581) — brakuje podstaw 
do odrzucenia założonej w badaniu statystycznym hipotezy o niezależności: 
płeć, wiek, miejsce zamieszkania i poziom oceny zjawiska korepetycji. W kon-
sekwencji pozwala to na twierdzenie, że miejsce zamieszkania, wiek i płeć nie 
wpływają na ocenę zjawiska korepetycji. 

Kolejne etapy badań opisane w dalszych rozdziałach prowadzone były 
jedynie z osobami, które same uczestniczyły w korepetycjach, lub których 
dzieci uczestniczyły w korepetycjach. 

Tabela 4. Liczba osób deklarujących okreś lony wymiar korepetycji w tygodniu N = 4536

Liczba osób deklarujących 
okreś lony wymiar

tak, bardzo skuteczny 1147

zwykle to skuteczny sposób 2398

nie mam zdania 712

dość rzadko skuteczny 176

nieskuteczny 103

Razem 4536

Źródło: badania włas ne.



 Rozdział 2

 Wybrane modele procesu uczenia się–nauczania

 2.1. Wnioski z prac Benjamina Blomma
Założenia ogólne. Trudno podjąć wszystkie problemy współczes nej dydaktyki 
szkolnej czy metodyki nauczania, warto jednak przyjrzeć się kwestii ściś le zwią-
zanej z problemem korepetycji obecnej w wielu, a może i znaczącej większości 
koncepcji współczes nej dydaktyki. Jest to problem jakości i standardu, a w szcze-
gólności związanego z nimi dylematu indywidualizacji procesu uczenia się– 
–nauczania w relacji między warunkami i wynikami kształcenia. W tym zakre-
sie zasadniczo większość koncepcji akceptuje lub adaptuje propozycję Benjamina 
Blomma pochodzącą z lat 80. ubiegłego wieku. Stefan Mieszalski (2001) powo-
łując się na prace Blomma (1976), kwestię indywidualizacji podejścia szkoły do 
ucznia opisuje jako cztery modele podejścia do indywidualizacji procesu kształ-
cenia w relacji do wyników tegoż.

Model A jest charakterystyczny dla niektórych szkół alternatywnych czy 
eksperymentalnych np. Summerhill A. S. Neila, jest też bliski poglądom E. Cla-
parède’a. W modelu tym najistotniejszy wydaje się proces rozwoju i edukacji, 
ze względu na niego organizuje się kształcenie, w takiej sytuacji odsunięte nieco 
na dalszy plan wyniki mają prawo być zróżnicowane. Z perspektywy systemów 
kształcenia, wzajemnej uznawalności wykształcenia czy ekonomiki edukacji 
rozwiązanie to trudne jest do przyjęcia.

Model B stanowi dla edukacji organizowanej istotne, ale chyba wciąż nie-
osiągalne wyzwanie. Zakłada się w nim, że przy optymalnym dostosowaniu 

Tabela 5. Modele podejścia do kwestii indywidualizacji według Blomma

Wyniki

różne jednakowe

Warunki
różne A B

jednakowe C D

Źródło: opracowanie włas ne na podstawie: B. S. Bloom (1976), Human characteristics and school 
Learn ing, McGraw-Hil, New York; S. Mieszalski, Dylematy związane z indywidualizacją pracy 
szkoły, [w:] K. Denek, T. M. Zimny (red.), Edukacja jutra — V Tatrzańskie Seminarium  Naukowe, 
Częstochowa 2001.
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warunków uczenia się do cech poszczególnych jednostek wyniki uczenia się 
zostaną ujednolicone. Jednocześ nie będą one oczywiście bardzo dobre (nie na-
leży tego jednak wiązać z ideą 100% zdawalności lansowaną wspólnie z refor-
mą 10-latki). Jest to strategia, w której dochodzi do uniezależnienia wyników 
od tego, co uczeń wnosi ze sobą do szkoły, jest to jednak wynikiem właściwej, 
zindywidualizowanej strategii kształcenia dobranej do jego potrzeb, możliwości 
i preferencji wynikających ze stylu uczenia się. 

Model C natomiast dotyczy placówek edukacyjnych, w których organizując 
warunki uczenia się, ignoruje się cechy indywidualne poszczególnych uczniów, co 
musi znaleźć odzwierciedlenie w zróżnicowaniu osiąganych przez nich wyników. 
Warto nadmienić, że jest to model charakterystyczny dla wielu współczes nych 
form kształcenia, w tym z zastosowaniem nowoczes nych technologii i form ucze-
nia na odległość. Myś lę, że ten model miał na myś li Aleksander Nalaskowski, sta-
wiając tezę, że szkoła to zbiorowe zaprzeczenie indywidualności człowieka (1999). 

Model D według wielu teoretyków, w tym Blomma, nie jest możliwy do zor-
ganizowania w praktyce. Autor umieszcza go na rysunku, bo wynika on jedynie 
z przyjętego schematu myś lowego, nie ma natomiast odniesienia praktycznego. 
Jest tak, ponieważ, na gruncie teorii z drugiej połowy XX wieku całkowicie 
bezpodstawne wydawało się oczekiwanie, że przy jednakowych dla wszystkich 
uczniów warunkach uczenia się, uczniowie osiągną jednakowe wyniki. Z per-
spektywy lat 70. czy 80. ubiegłego wieku należałoby założyć, że cechy indywi-
dualne uczniów, albo nie wpływałyby na wyniki procesu nauczania–uczenia się, 
albo nie miałyby dla tego procesu znaczenia (Czarkowski, 2015). 

Wniosek w kwestii korepetycji. Kwestia ta stawia przed nami ważny pro-
blem. W tak postrzeganym procesie edukacji część uczniów zasadniczo nie ma 
możliwości uzyskania dobrych wyników bez dodatkowej nauki. A nie ma dodat-
kowej nauki bez dodatkowego czasu na nią poświęconego i co ważne związanych 
z nią sił i środków. Nie można się więc dziwić, że osoby ambitne, pragnące lep-
szych wyników chcą takie siły i środki poświęcać, zarówno ambicja, jak i kon-
kurencja oraz dążenie do lepszego statusu są wpisane w liberalną demokrację. 

Zarówno twierdzenie, iż korepetycje są efektem niedostatków szkoły, jak 
i dostrzeganie w tym zjawisku znaku czasu i efektu dążenia do rozwoju i popra-
wy bytu jest uzasadnione. Istotne jest jednak odnalezienie sposobu na pogodze-
nie tych dwu ważnych racji, tak aby każdy człowiek (nie tylko dziecko), który 
tego pragnie, mógł się rozwijać i poprawiać swój byt i jeżeli chce lub potrzebuje, 
mógł się dodatkowo uczyć. Nauczanie poza jego ważnym społecznym zadaniem, 
poza działalnością istotną dla transmisji moralnych i kulturowych wartości jest 
również usługą świadczoną przez jednych wobec drugich. Usługą, na którą jest 
popyt i podaż, i która ma swoją cenę. Trudno jest być zwolennikiem liberalizmu 
i wolnego rynku, a jednocześ nie przeciwnikiem korepetycji i ograniczania do-
stępu lub reglamentowania usług. Trudno znaleźć w ideologii liberalnej uzasad-
nienie dla tego typu ograniczenia wolności. 

Odchodząc od liberalizmu, warto również zauważyć, że wiedza i oświece-
nie jest wartością także w innych perspektywach światopoglądowych. W tym 
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konserwatywnej i chrześcijańskiej. Mądrość i wiedza są bowiem w źródłach tych 
ideologii uważane od czasów Platona za największe dobro. Ci zatem, którzy nie są 
ich zwolennikami, nie powinni się dziwić, że korepetycje istnieją. Co więcej rozwój 
zjawiska świadczy nie tylko o realizacji podstawowych postulatów społecznych, ale 
również szacunku dla wiedzy i mądrości oraz dążeniu do tych wartości. Dla uczo-
nych zaś, satysfakcjonujący powinien być fakt, że takie kwestie, jak wiedza, umiejęt-
ności, kompetencje, a może nawet mądrość, wiążą się z poprawą statusu i stanowią 
dla uczestników korepetycji, a niekiedy także korepetytorów, istotną wartość.

 2.2. Cykl Kolba i związane z nim okoliczności
U źródeł. David A. Kolb to amerykański teoretyk metod nauczania. Jego główne 
zainteresowania i publikacje dotyczą „Modelu uczenia przez doświadczenie” — 
zwanego cyklem lub modelem Kolba. Na prace Kolba ogromny wpływ wywarły 
osiągnięcia Kurta Lewina — jednego z najwybitniejszych psychologów drugiej 
połowy ubiegłego wieku. Model ten jest bardzo popularny wśród różnych grup 
szkoleniowców, głównie ze względu na swoją praktyczność oraz to, że zakłada, 
iż wiedzę zdobywa się głównie przez praktykę. Za nieco bezkrytyczne przywią-
zanie do działań praktycznych w nauczaniu bywa również krytykowany. Pomimo 
umniejszania wagi uczenia teoretycznego i uczenia z samoistnego wyboru, warto 
wiedzieć, iż stanowi on fundament koncepcji pracy wielu szkół prywatnych, oraz 
wielu teorii zarządzania wiedzą i organizacją uczenia się (Kożuchnik, 1994).

Etapy procesu uczenia się. Jednym z najbardziej znanych opisów procesu 
uczenia się jest stworzony w latach 70. ubiegłego wieku model Dawida Kolba 
(1984). W swojej pionierskiej pracy wyróżnił ona cztery podstawowe etapy pro-
cesu uczenia się (rys. 6): 

konkretne 
doświadczanie

refleksyjna 
obserwacja

tworzenie 
abstrakcyjnych 

hipotez

testowanie 
nowych 

rozwiązań

Rysunek 6. Etapy procesu uczenia się.
Źródło: na podstawie <www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/11/id/189>.
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Według Kolba w procesie uczenia się można wyróżnić cztery podstawowe 
czynności (rys. 7): 
• odczuwanie ( feeling), 
• obserwacja (watching),
• myś lenie (thinking),
• działanie (doing). 

Czynności te występując po sobie, układają się w cykl kolejnych działań, ja-
kie podejmuje (również nieświadomie) osoba ucząca się. Warto podkreś lić, że 
czynności te są naturalnym przystosowaniem człowieka do poznawania otacza-
jącego świata, a nasza gotowość do ich podejmowania może być różna dla róż-
nych rodzajów czynności i pozostaje w pewnej korelacji ze zdolnościami. 

W konsekwencji wchodzenie w kolejne fazy oraz efektywne uczenie się, 
sprowadzają się do czterech procesów oraz posiadania i rozwijania w sobie czte-
rech zdolności i umiejętności: 
• konkretnego doświadczania (concrete experience — CE);
• refl eksyjnej obserwacji (refl ective observation — RO);
• tworzenia abstrakcyjnych hipotez (abstract conceptualization — AC);
• aktywnego prowadzenia eksperymentów (active experimentation — AE). 

W efekcie różnych zdolności i przymiotów, jakie posiadamy, każdy człowiek 
ma preferencje w zakresie podejmowanych działań edukacyjnych i to czyni nas 
różnymi, a jednocześ nie predystynowanymi do edukacyjnej współpracy. Dobra-
nie stylu uczenia do preferencji ucznia ułatwia zarówno inicjowanie, jak i prze-
bieg procesu uczenia się i zwiększa jego efektywność. 

Style uczenia się. Poszerzone badania uczenia się wykazały, że ludzie w rze-
czywistości charakteryzują się kombinacją opisanych powyżej sposobów ucze-
nia się. Ostatecznie ustalono istnienie czterech stylów uczenia się wynikających 
z połączenia umiejętności niekiedy biegunowych i sprzecznych. Osoby repre-
zentujące owe style to:
• akomodator,
• dywerger,

działanie

myślenie

odczuwanie

obserwacja

Rysunek 7. Czynności procesu uczenia się.
Źródło: na podstawie <www.businessballs.com/images/kolbstyles1.jpg>.
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• konwerger,
• asymilator.

Zrozumienie stylów uczenia się swoich uczniów i włas nego, ich słabych 
i mocnych stron, prowadzi do rozszerzenia umiejętności uczenia się i szerszego 
korzystania z doświadczenia, a w konsekwencji do lepszych efektów procesu 
nauczania–uczenia się. 

Cykl kolba w realizacji. Ważną kwestią, którą warto dać pod rozwagę za-
równo zwolennikom, jak i osobom sceptycznym wobec tego modelu, jest jego 
praktyczna użyteczność. Powszechne przekonanie o zorientowaniu tego modelu 
jedynie na działania praktyczne nie jest w pełni prawdziwe. Pełna realizacja proce-
su uczenia się–nauczania wymaga szeregu działań refl eksyjnych. Niemniej jednak 
kluczem sukcesu jest orientacja na preferencje poznawcze osoby uczącej się.

Warunki, jakie są na korepetycjach, zwłaszcza indywidulanych lub realizo-
wanych w bardzo małych grupach, znakomicie pozwalają na w pełni zindywidu-
alizowane dostosowanie sposobów realizacji do osoby ucznia. 

Tabela 6. Style nauczania według D. Kolba

Styl Czynności w procesie 
poznawczym Charakterystyka preferencji uczenia się

ko
nw

er
ge

nc
yj

ny

Abstrakcyjne uogól-
nienia i aktywne 
eksperymentowanie 

Cechą charakterystyczną tego stylu jest niska emocjo-
nalność (trudno ulega emocjom) oraz zdolność do roz-
wiązywania tradycyjnych testów inteligencji. Osoby 
charakteryzujące się tym stylem uczenia się wykazują 
największe zdolności do praktycznego zastosowania teorii 
oraz myś lenia dedukcyjnego.

dy
w

er
ge

nc
yj

ny

Konkretne przeżycie 
i refl eksyjna obserwacja 

Cechą charakterystyczną jest zdolność do wyobraźni, 
spostrzegania konkretnej sytuacji z różnych punktów 
widzenia oraz organizacji wielu relacji w spójną całość. 
Dywerger najlepiej działa w sytuacjach wymagających 
intensywnego myś lenia (np. burza mózgów), wykazuje 
zainteresowanie ludźmi, jest zaangażowany emocjonalnie 
w to, co robi. 

as
ym

ila
cy

jn
y

Abstrakcyjne uogólnienie 
i refl eksyjna obserwacja 

Asymilator wykazuje zdolność do tworzenia modeli teo-
retycznych, scalania obserwacji w zintegrowane wyjaś-
nienia. Mniej ważne są praktyczne problemy ludzkie, 
ważniejsze jest, aby teoria była logiczna i precyzyjna. 

ak
om

od
ac

yj
ny

Konkretne przeżycie 
i aktywne 
eksperymentowanie 

Akomodator potrafi  lepiej niż kto inny wprowadzać w ży-
cie plany i eksperymentować, jest zdolny do osobistego 
zaangażowania się w nowe doświadczenia. Częściej ry-
zykuje i sprawia mu przyjemność adaptowanie się do no-
wych warunków. 

Źródło: opracowanie włas ne na podstawie D. Kolb, Experiential Learning: experience as the source 
of learning and development, Prentice Hall, New Jersey 1984.
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 2.3. Teoria kształcenia wielostronnego
Powstanie i źródła teorii. Gdy mówimy o korepetycjach, warto przeanalizować 
model procesu proponowany w teorii kształcenia wielostronnego. Powstała ona 
w wyniku badań przeprowadzonych w Katedrze Dydaktyki Uniwersytetu War-
szawskiego. Jak zauważa A. Krasiński: „Jednym z najwybitniejszych polskich 
dydaktyków okresu po II wojnie światowej jest profesor Wincenty Okoń” (2001, 
s. 89). Jej pierwszy zarys Okoń przedstawił w roku 1965 w rozprawie, Wielo-
stronne uczenie się, a problem aktywności uczniów. Pierwszy pełny opis teo-
rii kształcenia wielostronnego przedstawił w książce Podstawy wykształcenia 
ogólnego. Współcześ nie jest ona omówiona przez autora m.in. w pracy: Wpro-
wadzenie do dydaktyki ogólnej (1996, s. 316–324). W. P. Zaczyński podkreś la, 

Tabela 7. Praktyka nauczania w poszczególnych stylach w koncepcji Kolba

Styl Najlepiej uczy się, gdy: Co robić?

 k
on

w
er

ge
nc

yj
ny

•  może samodzielnie eksperymentować;
•  ma możliwość wykazania się; 
•  korepetytor dobierze ciekawe i różnorodne 

(a przynajmniej inne niż w podręczniku) 
zadania;

•  ćwiczenia będą stanowiły wyzwanie (jed-
nak nie mogą być za trudne — wykraczać 
poza możliwości);

 Stawiaj zadania — osoby, u których ten 
styl jest dominujący, przejawiają zdol-
ności do praktycznego stosowania teorii. 
Są to znakomici realizatorzy stawianych 
zadań, niekiedy jednak beznamiętni 
(i nieempatyczni).

dy
w

er
ge

nc
yj

ny

•  znajdzie się w jas no okreś lonej sytuacji;
•  dokładnie zna cel zajęć;
•  będzie miał możliwość wykazania się 

swoim intelektem i umiejętnością logicz-
nego rozumowania;

•  analizuje sytuacje i problemy;

Podawaj wiele przykładów, schematów 
i modeli wyjaś niających. Trzeba jas no 
powiedzieć, co i jak zrobimy. Udzielać 
dokładnych wyjaś nień i odpowiedzi na py-
tania „po co?”, „dlaczego?” oraz precyzyj-
nych instrukcji. 

 a
sy

m
ila

cy
jn

y

•  analizuje nowe treści samodzielnie i w do-
godny dla siebie sposób;

•  nie odczuwa presji ze strony grupy czy 
korepetytora;

•  może spokojnie powtarzać i analizować 
to, czego się nauczył;

•  nie ma presji czasu;

Poświęcaj dodatkowy czas na dyskusję 
i gromadzenie danych. Warto podać biblio-
grafi ę i zaproponować dodatkowe pozycje 
literatury przedmiotu, by uczeń mógł rów-
nież samodzielnie zgłębiać temat. Cierpli-
wie odpowiadaj na dociekliwe pytania, nie 
ponaglaj podczas wyciągania wniosków.

 a
ko

m
od

ac
yj

ny

•  dostrzega praktyczne zastosowania oma-
wianego zagadnienia;

•  ma możliwość wypróbowania i przećwi-
czenia nowych umiejętności w praktyce;

•  może uzyskać od trenera odpowiedzi na 
swoje pytania;

•  materiały, z których korzysta, zawierają 
wiele praktycznych wskazówek.

Zapewnij możliwość wymiany doświad-
czeń z innymi uczestnikami lub sobą (kore-
petytorem), przechodź do sedna sprawy bez 
zbędnych wstępów, udzielaj wskazówek 
dotyczących praktycznego wykorzystania 
omawianej wiedzy, realizuj dużo ćwiczeń 
z instrukcjami wyjaś niającymi korzyści 
płynące ze stawianych zadań.
Uwaga: źle reaguje na długie wstępy 
i wodolejstwo.

Źródło: opracowanie włas ne na podstawie D. Kolb (1984).
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że „mocną stroną teorii wielostronnego kształcenia jest właś nie to, że opisane 
przez nią nauczanie jest wychowujące nie przez zabiegi specjalne, lecz przez 
realizację sformułowanych w jej ramach postulatów metodycznych” (Zaczyński, 
1990, s. 12).

Stała się ona również podstawą wielu dalszych badań i prac uczniów, następ-
ców i współpracowników autora (Zaczyński, 1988; Tanaś, 1997). Warto mieć 
świadomość, że teorię tę profesor Wincenty Okoń i współpracownicy tworzyli 
w czasach, gdy nie wszystko można było powiedzieć i napisać, a pewne poglądy 
były zdaniem władz absolutne i niepodważalne. Do Polski z trudnością docierały 
wybitne odkrycia, a tym bardziej nowinki z zakresu nauk społecznych uprawia-
nych na zachodzie Europy i w Ameryce. 

U źródeł teorii kształcenia wielostronnego leży przekonanie, że osobowość 
jest stopniowo harmonizującą się całością, a celem oddziaływań dydaktycznych 
jest homo concord — człowiek pełny, zachowujący wewnętrzną harmonię, ak-
tywny w sferze poznawania świata i jego zmieniania, a także przeżywania warto-
ści świata. Przedmiotem teorii wielostronnego kształcenia jest rozwój człowieka 
pod wpływem kształcenia. Przez kształcenie wielostronne Okoń rozumie

złożony proces rozwoju człowieka, dokonujący się pod wpływem kształcenia, 
i to nie tylko szkolnego nauczania i uczenia się. Mówiąc o rozwoju człowieka, 
mamy na myś li zarówno rozwój poszczególnych jednostek poddanych edukacji, 
jak i rozwój całego — młodego i starszego — pokolenia, w swoisty sposób wpły-
wający na rozwój i postęp w życiu społeczeństwa (1997, s. 191).

Wincenty Okoń, po zanalizowaniu badań prowadzonych nad ośrodkowym 
układem nerwowym, zwrócił uwagę na to, że współczes na szkoła kładzie zbyt 
duży nacisk na rozwój lewej półkuli mózgowej ucznia, która odpowiada za pro-
cesy myś lenia, mowy oraz przetwarzania informacji, zaniedbując tym samym 
półkulę prawą, która odgrywa dużą rolę w syntezie odbieranych bodźców oraz 
odpowiada za intuicję. Okazuje się, że te ważne funkcje obu półkul nie mogą 
funkcjonować niezależnie od siebie, a tym samym nie jest możliwe stosowanie 
wobec nich odrębnych, wyizolowanych sposobów oddziaływania pedagogiczne-
go. Harmonijna interakcja jest warunkiem pełnego rozwoju człowieka. Wyma-
ga ona jednak wielostronnego pobudzania ośrodków, zlokalizowanych zarówno 
w prawej, jak i lewej półkuli mózgu. Człowiek jest istotą poznającą (ucząca się 
i rozwiązującą problemy), wartościującą i działającą, gdyż po uzyskaniu infor-
macji o otaczającym świecie dokonuje wartościowania docierających informacji 
oraz podejmuje działania. Kształcenie wielostronne łączy podstawowe funkcje:
• poznanie świata oraz siebie — poznawanie wiedzy gotowej i jej przyswaja-

nie (funkcje intelektualna, poznawcza, w tym również poznawanie wiadomo-
ści i rozwiązywanie problemów);

• wartościowanie — aktywność emocjonalna (nadawanie wartości, 
przeżywanie);

• działanie, które ma na celu dokonanie zmian — podejmowanie działania 
(aktywność praktyczna).
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Do takich właś nie funkcji człowieka w procesie poznawczym świata odwo-
łuje się koncepcja kształcenia wielostronnego Wincentego Okonia. Ma ona tak 
duże znaczenie dla współczes nej dydaktyki polskiej, że została uznana za wio-
dący model (paradygmat) jej unowocześ niania i przebudowywania. Koncepcja 
ta zakłada podmiotowy charakter uczestnictwa ucznia w procesie kształcenia. 
W osobowości rozwijającego się człowieka dostrzega się i mocno podkreś la za-
angażowanie emocjonalne towarzyszące procesom intelektualnym. Dziecko nie 
tylko zdobywa wiedzę poprzez poznawanie świata i siebie, ale wykorzystuje ją 
w przekształcaniu otaczającej go rzeczywistości oraz w zmienianiu siebie same-
go. Towarzyszą temu przeżycia, które w edukacji powinny być uwzględnione 
bardziej, niż to się do tej pory dzieje. 

Okazuje się, że utrwalona w piśmie wiedza naukowa ma swoją strukturę. Sta-
nowią ją cztery warstwy treści: opisowe, wyjaś niające, oceniające i normatyw-
ne. Wymienione składniki wiedzy są we wzajemnym związku, i to tak dalece, 
że niekiedy trudno je od siebie odróżnić (np. opis i wyjaś nienie). Jeżeli w nauce 
wyodrębniono cztery zasadnicze kategorie zdań odzwierciedlających naszą rze-
czywistość, to podobnie możemy przyjąć, iż istnieją cztery podstawowe drogi 
poznania, które powinien wykorzystywać nauczyciel (rys. 8). 

Tak więc dla każdej warstwy wiedzy, w której gromadzimy odpowiednie tre-
ści odzwierciedlające nasze poznanie świata, rozumienie go, oceny i wartości, 
jakie mu przypisujemy, jak również umiejętność funkcjonowania w nim, istnieją 
adekwatne sposoby uczenia się, absorbowania i interioryzowania nauczanych–
–uczonych treści. Proces nauczania–uczenia się może więc przebiegać czterema 
różnymi drogami, z wykorzystaniem różnych strategii działania, metod naucza-
nia i sposobów uczenia się:

Rysunek 8. Nauczanie–uczenie się w koncepcji kształcenia wielostronnego. 
Źródło: opracowanie włas ne.
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• informacyjna — uczeń może opanować gotowe wiadomości z wykorzysta-
niem dostępnych źródeł pomocy, opracowań — uczy się przez przyswajanie, 
gromadzi informacje (przyswajanie);

• problemowa — uczeń może samodzielnie odkrywać wiedzę, odwoływać się 
do swoich pomysłów, tworzyć — uczy się przez rozwiązywanie problemów 
(odkrywanie);

• emocjonalna — uczeń może budować swój włas ny system wartości, sądów, 
ocen przez przeżywanie różnych zjawisk, procesów, zdarzeń itd. — uczy się 
przez przeżywanie (przeżywanie);

• operacyjna — uczeń może działać praktycznie, tworząc w ten sposób normy 
albo je weryfi kując, bądź przyswajać gotowe. Rozwija wówczas swoje nawy-
ki, umiejętności, przekształca otoczenie, dokonuje zmian w samym sobie — 
uczy się przez działanie (działanie).
Istnieje istotny związek między wiedzą, treściami nauczania oraz organiza-

cją procesu nauczania. Kwestię tę ilustruje tabela 8.
W praktyce korepetycji. Teoria kształcenia wielostronnego przełamywa-

ła jednostronność kształcenia dominującą w czasach, w których powstała. Jest 
również odpowiedzią na panujące przez jakiś czas mody na różne koncepcje 
oparte często na jednostronnej aktywności poznawczej, np. nauczania poda-
jącego, praktycznego, problemowego itd. Niekiedy są widowiskowe i bardzo 
pomysłowe, jednak odnoszą się one do jednej ze stron osobowości, stosując je 
wyłącznie lub w sposób dominujący, eksponuje się albo rozwój intelektualny, 
albo praktyczny, a zaniedbując pozostałe. 

Kształcenie wielostronne, wykorzystując wszystkie metody nauczania, 
zwiększa ich skuteczność dzięki synergii. Nie prowadzono badań skuteczności 
metod stosowanych na korepetycjach. Robiono to jednak w nauczaniu dorosłych, 
gdzie postulat indywidualizowania i wielostronności kształcenia jest podnoszo-
ny od lat. Wyniki badań oceny skuteczności wybranych metod można prześ-
ledzić w tabeli 9.

Organizując proces uczenia się, korepetytor powinien brać pod uwagę 
wieloaspektową aktywność człowieka i obejmować przyswajanie gotowych 

Tabela 8. Wiedza a poznanie w koncepcji wielostronnego kształcenia

Warstwa wiedzy Treści Adekwatny proces uczenia

opis odtwarzanie zjawisk, rzeczy, 
wydarzeń poznanie przez przyswajanie

wyjaś nianie tłumaczenie, uzasadnianie stanu 
rzeczy i zjawisk poznanie przez odkrywanie

ocena sądy i oceny poznanie przez przeżywanie

norma
normy o charakterze rzeczowym, 
świadomość niepewności, względ-

ność wiedzy
poznanie przez działanie

Źródło: opracowanie włas ne (na podstawie: Karney, 2000; Kruszewski, 1992; Okoń, 1997).
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wiadomości, samodzielne odkrywanie i badanie, a następnie wdrażanie do 
praktyki. Tym trzem strategiom towarzyszy wyzwalanie uczuć, ich pobudzanie, 
kształtowanie oraz przekazywanie. Funkcjonowanie człowieka i wiedza, jaką 
interioryzuje w toku aktywności życiowej, jest fundamentem, na którym skon-
struowano teorię wielostronnego kształcenia. Współczes ny korepetytor może 
i powinien stosować rozmaite działania dydaktyczne wykorzystujące różne stra-
tegie działania. Nowoczes ne technologie to znakomite źródło: tekstów, obrazów, 
animacji i gier. Dostarczają rozmaitych form prezentacji informacji i zjawisk, 
pozwalają na modelowanie różnych procesów i eksponowanie różnych treści. 
Komputer, tablet, a nawet telefon komórkowy (w tym i smartfon) można stoso-
wać w każdej sytuacji, i w każdym miejscu, gdzie dostępny jest Internet.

 2.4. Konstruktywizm i korepetycje
Zwolennicy konstruktywizmu przytaczają często za Joan Solomon pewien eks-
peryment. Kilkudniowemu dziecku prezentowano bodziec dźwiękowy z lewej 
strony, a bodziec wzrokowy z prawej strony głowy. W efekcie dziecko dość szyb-
ko nauczyło się odwracać głowę w odpowiednim kierunku, gdy np. zapaliło się 
światło z prawej strony, to w prawą stronę i tak dalej. Przy czym zauważono, iż 
robiło tak jedynie kilka razy, zdaniem badaczy, odwracając głowę w odpowiednim 
kierunku, tak długo, aż dostatecznie upewniło się, że „bodźce są ciągle w tym sa-
mym miejscu”. Po zmianie warunków dziecko znów w ciągu kilku minut nauczyło 
się reagować zwrotem głowy w odpowiednim kierunku, jednak znów tylko kilka 
razy, aż zaspokoiło swoją ciekawość — brak zmiany warunków powodował brak 

Tabela 9. Skuteczność metod nauczania w odniesieniu do dorosłych

Strategie 
nauczania–uczenia się Metody Skuteczność w skali 1–9

podające
(przyswajanie)

wykład 3

obserwacja 6

pogadanka 4

problemowe
(odkrywanie)

eksperyment 7

pokaz 6

eksponujące
(przeżywanie)

modele 4

dyskusja 9

gry dydaktyczne 8

praktyczne
(działanie)

trening 9

ćwiczenie 9

demonstracja 7

Źródło: opracowanie włas ne (na podstawie: tamże).
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46 Korepetycje w cyfrowym świecie — analiza nie tylko etnografi czna

„zainteresowania” (Hodgkin, 1976 za: Solomon, 1998). W sposób oczywisty eks-
peryment ten zmusza do zadania sobie pytania: „Co się dzieje z przyrodniczą cie-
kawością poznawczą naszych dzieci w szkole? Dziecko jest ciekawe odkrywania 
właściwości otaczającego świata — jak to działa..., co to robi..., a dlaczego nie...?”.

W przekonaniu konstruktywistów struktury, które powstają w umyś le dziec-
ka, nie są wiernymi reprezentacjami świata, a strukturami powstałymi także pod 
wpływem jego wcześ niejszych doświadczeń. Okreś lony stopień rozwoju mózgu, 
nie tylko pozwala dziecku na okreś lone działania, ale również odwrotnie — kon-
kretne działania dziecka kształtują w odpowiedni sposób jego mózg i podstawo-
we struktury poznawcze. 

Podstawowym założeniem tej koncepcji jest stwierdzenie, że uczenie się jest 
procesem konstruowania nowych modeli i reprezentacji świata za pomocą ma-
nipulowania obiektami oraz za pomocą języka i innych narzędzi kulturowych. 
Jest to proces nieustannego negocjowania znaczeń ze sobą, z rówieś nikami oraz 
z nauczycielem. Proces ten na podstawie indywidualnego doświadczenia prowa-
dzi do zmian w zachowaniu, przy czym zmiany te są trwałe bądź nietrwałe, ale 
zawsze zawierające nowy element. 

Dla odmiany środowisko uczenia się w koncepcjach konstruktywistycznych 
rozumie się nieco szerzej niż zwykle. Oprócz tego, co znajduje się na zewnątrz 
dziecka, jest to również wszystko to, co uczestniczy w konstruowaniu nowej 
wiedzy o świecie, w tym: wiedza uprzednia, styl poznawczy ucznia, a także re-
lacje między uczniem a przedmiotem poznania (Dylak, 2000). 

W rozprawach o kształceniu coraz częściej pojawia się postulat uwzględnia-
nia posiadanej już przez uczniów wiedzy w nauczaniu, w nadziei, że pozwoli 
to nauczycielom na budowanie pomostu między obecnym rozumieniem danych 
zagadnień przez uczniów a rozumieniem bardziej złożonym. 

Edukacja jako konstruowanie mostów. Edukacja jest w swej istocie budo-
waniem mostów — przy tej orientacji szkoła będzie przejmować inną rolę — 
w mniejszym zakresie będzie źródłem informacji, zaś w większym — miejscem 
weryfi kacji i systematyzacji oraz utrwalania wiedzy.

Kluczowe zasady. Analizując prace różnych autorów, można wskazać pewne 
kluczowe zasady (tab. 10).

Przedstawione zasady zostały pomyś lane jako wskazówki dla nauczycie-
li. Jak widać, można je również odnieść do procesu kształcenia realizowanego 
w korepetycjach.

Uwagi dodatkowe. Zwróćmy uwagę, że najłatwiej jest nam rozpoczynać pro-
ces kształcenia od wprowadzania nowego pojęcia (przy lakonicznym pytaniu: 
kto już coś wie na ten temat?) — bo to przecież my wiemy, potem następuje 
zastosowanie — odkrywanie.

Gdy środowisko nauczania jest ubogie w wyzwania i stymulacje poznawcze 
staje się środowiskiem edukacyjnie trudnym. Jest ono tworzone przede wszyst-
kim przez przekazywanie „uporządkowanych przez innych reprezentacji” oraz 
bez odniesienia do posiadanej już przez ucznia wiedzy. Takie niekorzystne 
edukacyjnie środowisko uczenia się, powoduje luźne nakładanie się kolejnych 
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warstw nowych wiadomości, które nie tylko, że nie sprzyjają samodzielnemu 
tworzeniu wiedzy, ale nie wchodzą w interakcje z tymi wiadomościami, które 
już są trwałym elementem wiedzy potocznej ucznia. Siemieniecka podkreś la: 

Edukacja w XXI wieku powinna pozwalać na budowanie wiedzy w oparciu 
o subiektywne znaczenie (konstruktywiści) wiedzy. Warto, by dzisiejsza szkoła 
zrezygnowała z ujęcia nauczania jako transmisji wiedzy (obiektywizm) realizo-
wanej planowo przez nauczyciela (2012, s. 430).

W konsekwencji dobrze utrwalona wiedza potoczna znacznie częściej regu-
luje zachowania uczniów oraz interpretacje zjawisk przyrodniczych. Widać to 
wyraźnie, gdy porównujemy uczniów uczących się bez zainteresowania, dla zdo-
bycia przyzwoitej oceny, z tymi uczniami, którzy uczą się z zainteresowaniem, 
którzy wiele wiadomości zdobywają samodzielnie, którzy znaleźli osobistą przy-
czynę do podejmowania wysiłku z potrzeby samodzielnego zrozumienia czegoś. 

 2.5. Kształcenie komplementarne
U źródeł. Komplementarny znaczy tyle co wzajemnie się uzupełniający (sjp.
pwn.pl). Inaczej mówiąc, komplementarny to taki, który jest uzupełnieniem cze-
goś lub też dopełnia się z czymś. Autorem pojęcia kształcenie komplementarne 
jest Maciej Tanaś (Mischke, Stanisławska, 2006; Czarkowski, 2009). Jest ona 
wynikiem wielu lat pracy i współpracy. Jest również odpowiedzią na niepokoje 
o dorobek dydaktyki tradycyjnej, jak również niedostatki, a często dehumaniza-
cję związaną z wieloma współczes nymi koncepcjami dydaktycznymi, między 
innymi konektywizmem czy transakcjonizmem (Czarkowski, 2015). 

O genezie koncepcji można powiedzieć wiele, jednak najważniejsze jest to, że 
u jej źródeł tkwi łączenie teorii i praktyki.

Koncepcja kształcenia komplementarnego narodziła się w środowiskach akade-
mickich. Wśród nauczycieli i pedagogów chętnie wykorzystujących nowoczes ne 
media, znających i rozumiejących nowe technologie jednocześ nie wobec braku 
pełnej satysfakcji z już istniejących propozycji wciąż poszukujących nowych roz-
wiązań. Jednocześ nie jest ona odpowiedzią na potrzeby i możliwości współczes-
nego świata uczących się i nauczających. Związane są one z doświadczeniami 
z uczeniem i nauczaniem opartymi na dehumanizacji oraz braku zindywiduali-
zowanego i podmiotowego podejścia do uczestników procesu zarówno uczących 
się, jak i nauczających (Czarkowski, 2015, s. 139).

Prezentuje ona podejście holistyczne, uwzględniające całość dorobku dydak-
tyki obejmującą między innymi bogate doświadczenie zarówno z samokształ-
ceniem, jak i różnymi formami kształcenia. Podejście to bierze również pod 
uwagę zdobycze tradycyjnej dydaktyki, a także propozycje współczes ne, między 
innymi konstruktywizmu, konektywizmu czy transkacjonizmu, intensywnie 
wykorzystujące nowoczes ne technologie. Warto przy tej okazji przywołać myś l 
M. Tanasia: 
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globalna wiedza i pamięć stają się żyznym polem dydaktyki cyfrowej, raz jesz-
cze defi niującej cele edukacji w zmienianej przez technologie informacyjno-
-komunikacyjne rzeczywistości szkolnej, społecznej i kulturowej. Dydaktyki 
szukającej nowych sposobów doboru i układu treści kształcenia, form organi-
zacyjnych, metod indywidualnego, grupowego i masowego kształcenia, metod 
kształcenia ogólnego i zawodowego oraz warunków działalności dydaktycznej 
w cyberprzestrzeni. 

Jednocześ nie cytowany autor zwraca uwagę, że celem dydaktyki jest

kształcenie człowieka rozwiniętego harmonijnie w sferach poznawczej, emocjo-
nalno-wolicjonalnej i psychomotorycznej. Owo wprowadzanie człowieka w życie 
wartościowe odbywa się z respektowaniem założeń edukacji ustawicznej, uzna-
niem roli mistrza i nauczyciela w kształceniu bezpośrednim, ale też z dostarcze-
niem miejsca i znaczenia technologii cyfrowych w życiu człowieka (2015, s. 21).

W swojej istocie koncepcja kształcenia komplementarnego stara się zachować 
walory tradycyjnych form kształcenia, przy jednoczes nym twórczym wykorzy-
staniu tego, co kształceniu oferuje współczes na technologia, a w szczególności 
techniki komputerowe i Internet. Centralnymi postaciami procesu kształcenia 
są tu więc, zachowujące swoją podmiotowość, osoby ucznia i nauczyciela. To 
oni właś nie wspólnie tworzą i poszukują wiedzy, korzystając przy tym z dobro-
dziejstw, jakie wiążą się z rozwojem technologicznym i równocześ nie są świado-
me zagrożeń z technologią związanych. 

Ważnym źródłem inspiracji dla twórców koncepcji kształcenia komplemen-
tarnego były propozycje personalistyczne, zwracające uwagę na role wartości 
i ich przeżywania w procesie kształcenia oraz niektóre postulaty antypedagogiki 
podkreś lające podmiotowość osoby uczącej się. W konsekwencji kluczowym za-
łożeniem koncepcji kształcenia komplementarnego jest usytuowanie w centrum 
procesu uczenia się–nauczania osoby, nauczyciela i ucznia, postrzeganych jako 
świadome podmioty, a zarazem przedmioty działań edukacyjnych. 

Defi nicje i zasady. W swojej istocie kształcenie komplementarne jest defi nio-
wane w następujący sposób.

Kształcenie komplementarne to koncepcja, która zakłada, że w toku procesu 
 nauczania–uczenia się powinniśmy łączyć w sposób elastyczny kształcenie tra-
dycyjne i charakterystyczną dla niego komunikację bezpośrednią z kształceniem 
zdalnym wykorzystującym Internet i inne rodzaje mediów. Istotą kształcenia 
komplementarnego jest łączenie tych dwu trybów kształcenia tak, by poszcze-
gólne elementy były ze sobą komplementarne, czyli uzupełniały się wzajemnie. 
Szczególne miejsce wśród wspomnianych mediów zajmują komputer i Internet 
(Czarkowski, 2015, s. 141).

W tym miejscu warto wskazać, że istnieją zasadnicze różnice między e-lear-
ningiem, b-learningiem i kształceniem komplementarnym. Pojęcie e-learningu 
wiąże się z wykorzystaniem technologii internetowych w celach edukacyjnych. 
Podczas gdy kształcenie komplementarne wymaga stosowania różnych form 
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przekazu, w tym komunikacji bezpośredniej. W odniesieniu do b-learningu 
koncepcja kształcenia komplementarnego jest rozwinięciem tych propozycji, 
w tym sensie realizuje postulat integracji różnych form przekazu edukacyjnego, 
oczywiście propozycji kształcenia równoległego, ale równocześ nie uwzględnia 
dydaktykę tradycyjną oraz współczes ne nurty, w sposób szczególny kognityw-
nizm, transakcjonizm i konektywizm. W konsekwencji podjęcia i łączenia po-
stulatów wymienionych ujęć teoretycznych nie wystarczy sama przemienność 
(mieszanie) różnych form przekazu. Owa komplementarność w nazwie koncep-
cji oznacza wzajemne uzupełnianie się i dopełnianie różnych form kształcenia, 
pod kątem możliwości potrzeb i preferencji ucznia i nauczyciela. Tak więc zda-
niem autorów koncepcji koniecznym warunkiem efektywnego procesu uczenia 
się–nauczania jest komplementarność stosowanych środków z potrzebami edu-
kacyjnymi ucznia i możliwościami oraz gotowością nauczyciela. 

Zasady kształcenia komplementarnego. Jak to już podkreś lano, koncepcja 
kształcenia komplementarnego nie odrzuca ani w żaden sposób nie umniejsza 
znaczenia dotychczasowego dorobku dydaktyki ogólnej. Jest, a przynajmniej 
w założeniu twórców stara się być, kontynuacją polskiej szkoły dydaktyki za-
początkowanej pracami Kazimierza Soś nickiego i Wincentego Okonia oraz ich 
uczniów i współpracowników. Nie neguje także dorobku andragogiki, rozumia-
nej tu jako teoria kształcenia dorosłych. Jednocześ nie, podobnie jak tradycyjna 
dydaktyka, przyjmuje pewne zasady kształcenia–nauczania. Istotne jest, by na-
uczyciel, a w tym wypadku korepetytor, postrzegał te zasady jako doprecyzowa-
nie i wskazanie kluczowych zależności, które występują między nowoczes nym 
uczeniem się z wykorzystaniem dorobku tradycji dydaktycznej i możliwości 
niesionych przez nowoczes ne technologie. W konsekwencji należy postrzegać, 
interpretować i stosować w relacji z dotychczas stosowanymi metodami, oczy-
wiście jeżeli były skuteczne (satysfakcjonujące). Podstawowy opis zasad prezen-
tuje tabela 11. 

Analiza zasad kształcenia komplementarnego prowadzi do ważnych wnio-
sków dla praktyki. Stawia ona również ważne zadanie przed korepetytorem.

Wnioski dla praktyki korepetycji. W świetle koncepcji kształcenia kom-
plementarnego bardzo ważna jest osoba korepetytora. Od jego kompetencji i za-
angażowania zależy bardzo wiele. W zamian zyskuje on możliwość znacznie 
szerszego i tym samym skuteczniejszego oddziaływania. Korepetycje stają się 
wspólnym poszukiwaniem wiedzy. Prowadzenie ich jako procesu realizowa-
nego we współpracy zmierza nie tylko do efektywnego uczenia się–nauczania, 
ale również współprzeżywania, dzielenia się z korepetytorem swoimi sukce-
sami i porażkami oraz związanymi z nimi emocjami. Prowadzi to również do 
wspólnego przeżycia i poznania wartości, łącząc w ten sposób proces kształcenia 
i wychowania z procesem samokształcenia i samowychowania. W takiej optyce 
kształcenia komplementarnego korepetycje stają się „spotkaniem osób mistrza 
i ucznia, przez które otwiera się horyzont wartości, dzięki którym człowiek sta-
je się człowiekiem, bez względu na ideologię czy system społeczny” (Gadacz, 
1993, s. 111). 
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Współpraca nie może być jedynie formą zbierania informacji zwrotnej, klu-
czowe jest, by było to świadomie wspólne działanie na rzecz osiągania przyjętych 
celów, a nie udzielanie informacji o wrażeniach z zajęć, chociaż dla korepetytora 
powinny być również istotne wrażenia i odczucia ucznia (lub uczniów). 

Ścisłe połączenie systematyczności i efektowności z efektywnością wydaje 
się trudne, lecz nie jest niemożliwe. Konieczne jest zastosowanie odpowiednich 

Tabela 11. Zasady kształcenia komplementarnego w odniesieniu do korepetycji

Zasada Opis 
Świadomego i podmiotowego 
uczestnictwa wszystkich 
biorących udział w procesie 
nauczania–uczenia się

Zarówno uczący się, jak i nauczający powinni uczestniczyć 
w procesie kształcenia w sposób podmiotowy i świadomy. 
Każdy uczestnik procesu powinien samodzielnie okreś lić 
swoją chęć uczestniczenia w nauczaniu–uczeniu się.

Współpracy nauczających 
i uczących się

Koniecznym elementem zachowania podmiotowości uczest-
ników oraz niezbędnym czynnikiem dla atrakcyjności i ela-
styczności samego procesu jest współpraca uczących się 
i nauczających. Formę współpracy, jej charakter należy dosto-
sować do potrzeb i sytuacji uczniów oraz nauczycieli.

Indywidualizacji 
i optymalizacji procesu 
kształcenia

Zadania i oczekiwania stawiane przed każdym uczniem do-
stosowuje się do jego możliwości i umiejętności. Wysiłek po-
winien być tak zoptymalizowany, aby praca włożona w proces 
uczenia się i nauczania przynosiła możliwie szerokie i trwałe 
efekty; kluczową rolę w procesie pełni diagnoza (nie tylko ta 
wstępna). Jest ona podstawowym warunkiem indywidualiza-
cji kształcenia.

Wszechstronnego 
aktywizowania ucznia do 
krytycznego i twórczego 
posługiwania się informacją

Należy aktywizować uczniów do poszukiwania i twórczego 
stosunku do informacji. Podstawą jest krytyczny stosunek do 
informacji, polegający na umiejętnym ich segregowaniu na: 
ważne, pilne, ciekawe, wiarygodne; kluczową umiejętnością 
jest nie tylko pozyskiwanie informacji, ale również wiązanie 
ich ze sobą w systemy i pomnażanie na drodze twórczego po-
sługiwania się nimi.

Twórczego, łącznego 
i przemiennego stosowania 
różnych sposobów 
i środków przekazu tak, aby 
uzupełniały (i dopełniały) się 
wzajemnie

Istotą zasady jest, by stosowane metody były zróżnicowane 
pod tym względem, ale by równocześ nie wzajemnie się uzu-
pełniały (pod względem sposobu przekazu) tak, aby możli-
wie w pełni zrealizować założone cele i przewidywane treści 
kształcenia w odniesieniu do każdego z uczniów, uwzględnia-
jąc ich różnice w preferencjach sensorycznych, poznawczych 
czy też doświadczeniu edukacyjnym.

Efektywności, efektowności 
i systematyczności

Wiedza powinna być przekazywana w sposób systematyczny, 
najlepiej zgodnie z planem i zgodnie z nim powtarzana, ale 
nie jednostajna i nudna, tak by uczący się mógł ją utrwalić 
i jednocześ nie zintegrować z wiedzą już posiadaną. Efektyw-
ność i efektowność w procesie kształcenia oznacza, że nauka, 
wiedza i zdobywanie nowych kompetencji przyciągają poten-
cjalnego ucznia, są dla niego atrakcyjne (wciągające), a sama 
sytuacja zachęca do uczenia się, odkrywania świata i sty-
muluje do samokształcenia.

Źródło: opracowanie włas ne (na podstawie: Karney, 2000; Tanaś, 2010; Czarkowski, 2015).
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metod i środków nauczania. Współczes ne technologie cyfrowe, w tym Internet, 
dają odpowiednio przygotowanemu pedagogowi takie możliwości. Jak podkreś-
lają specjaliści (bez względu na przedmiot, jakiego uczą), nauczyciele powinni 
umieć integrować w procesie dydaktyczno-wychowawczym metody i techniki 
komputerowe (Kędzierska, 2005). 

Wielu cennych metod działania dostarcza tradycyjna dydaktyka. Poza nią 
skuteczne metody i rozmaite techniki podsuwają doświadczenia terapeutów, pe-
dagogów zabawy, a nawet harcerski system wychowawczy. Istotne jest również 
unikanie nadmiaru skomplikowanych form i narzędzi, będących w swojej istocie 
pustymi (pozbawionymi treści) naczyniami. Celowe i przemyś lane stosowanie 
i dobieranie narzędzi tyleż prostych, co atrakcyjnych i przyjaznych (szczególnie 
dla ucznia) oraz używanie ich łącznie z tradycyjnymi formami przekazu uczące-
go jest kluczowym przyczynkiem do sukcesu korepetycji prowadzonych w du-
chu kształcenia komplementarnego.



 Rozdział 3

 Uwagi ogólne o uczeniu się i nauczaniu w procesie 
korepetycji

 3.1. Elementy konstytutywne korepetycji
Elementy konstytutywne korepetycji. Korepetycje są procesem uczenia się–
–nauczania. Wydaje się więc, że w swojej istocie powinny być zbliżone do sy-
tuacji szkolnej, być może do sytuacji nauczania indywidualnego realizowanego 
w ramach obowiązku szkolnego. Korepetycje mają jednak odmienny charakter 
niż tradycyjnie znany nam proces nauczania–uczenia się, jakim są lekcje i jako 
działanie o charakterze dydaktycznym, i jako relacja społeczna czy wychowaw-
cza. Można się w nich dopatrywać charakteru opiekuńczego, są bowiem elemen-
tem tak charakterystycznej dla opieki wychowawczej troski o przyszłość i jakość 
życia, niekiedy powiązane są również z pedagogiką leczniczą. 

W porównaniu do lekcji korepetycje są z pewnością odmienną grupą zjawisk 
w obrębie procesu uczenia się–nauczania. Dzieje się tak, ponieważ lekcje odby-
wają się w całkowicie innych warunkach. Lekcja to praca z grupą i w grupie. 
W takich warunkach występują rozmaite aspekty związane z dynamiką pracy 
w grupie, jej strukturą i procesami grupowymi. W trakcie korepetycji mamy 
najczęściej do czynienia ze współpracą dwóch osób. Niekiedy jest to mała trzy- 
lub czteroosobowa grupa.

Warto wskazać elementy konstytutywne dla procesu uczenia się–nauczania 
zachodzące w trakcie korepetycji:
• uczeń,
• korepetytor,
• klimat społeczny korepetycji,
• kultura dydaktyczna udzielania korepetycji. 

Ilustruje to rysunek 9.
Elementy te oddziałują na siebie i przez to konstruują warunki realizacji pro-

cesu uczenia się–nauczania. Kluczowe są z pewnością osoby — uczeń i korepe-
tytor — jednak zarówno klimat społeczny, jak i kultura dydaktyczna w sposób 
istotny i istotowy konstytuują przebieg, formy i warunki realizacji korepetycji. 
Ich charakter jest więc dla korepetycji konstytutywny.
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Uczniowie są głównym powodem, dla których korepetycje się odbywają. To 
zasadniczo jedyny wspólny element (cecha) łączący ich. Wszystko pozostałe ich 
różni. Pobierający (biorący) korepetycje różnią się pod względem wieku, szkół, do 
których uczęszczają, motywów, które powodują podjęcie decyzji o korepetycjach, 
nie mówiąc o bogactwie cech osobowych i osobowościowych oraz preferencji.

Korepetytorzy są tymi, którzy są głównym elementem sprawczym. To zwy-
kle oni dźwigają ciężar organizacji procesu uczenia się–nauczania. Nowy słownik 
pedagogiczny stwierdza, że korepetytor to: „nauczyciel prywatny, często nie-
kwalifi kowany, udzielający uczniom pomocy w uzupełnianiu braków w wiado-
mościach, w odrabianiu systematycznych lekcji lub w nauce dodatkowej” (Okoń, 
2007, s. 193). Wnioskiem z tego jest również konstatacja, iż korepetytorzy są 
pewną kategorią nauczycieli. Nie jest to dziwne, gdyż korepetycje uznaliśmy 
za szczególny przypadek procesu dydaktycznego. Dlatego jego organizatorów 
i realizatorów zalicza się w poczet nauczycieli. Warto jednak zauważyć, za prof. 
Wincentym Okoniem, że mogą to być osoby niewykwalifi kowane i amatorzy. 
Podobnie jak uczniowie są gronem zróżnicowanym. 

Kwestia uczniów i korepetytorów oraz ich zróżnicowania i specyfi ki będzie 
jeszcze szczegółowo podejmowana. 

Klimat społeczny korepetycji to istotny czynnik do ich realizacji. Należy 
uświadomić sobie, że proces uczenia się i nauczania jest jednym z rodzajów pro-
cesów społecznych. Podlega więc podobnym jak one prawom. Dlatego zarówno 
relacja korepetytor–uczeń, jak i klimat społeczny korepetycji czy kultura dydak-
tyczna, w tym warunki prowadzenia, takie jak np. stosowane metody i indywi-
dualizacja podejścia, są szalenie istotne dla jego przebiegu, a w konsekwencji 
również efektu. 

Rysunek 9. Elementy konstytutywne dla korepetycji. 
Źródło: opracowanie włas ne.
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Klimat społeczny korepetycji z pozoru wydaje się prostszy niż w szkole, po-
nieważ jest pozbawiony tych wszystkich elementów, które niesie ze sobą złożona 
i dynamiczna struktura grupy i procesy wewnątrzgrupowe. Nie jest to jednak 
prawda, ponieważ wobec braku bogactwa relacji roś nie znaczenie tych nielicz-
nych, które pozostają. Wśród elementów kluczowych dla sytuacji społecznej 
realizowanej w trakcie korepetycji podczas procesu nauczania–uczenia się i zna-
cząco wpływających na ten proces oraz stanowiących go elementów sytuacji, 
w jakiej jest on realizowany, są:
• miejsce prowadzenia korepetycji,
• relacje związane z procesem,
• społeczny obraz korepetycji w wymiarze lokalnym.

Wszystkie wymienione czynniki mają znaczący wpływ na przebieg, a tym 
samym na efektywność i skuteczność korepetycji. 

Kultura dydaktyczna udzielania korepetycji to nowe pojęcie. Dla naszych 
potrzeb przyjmiemy, że oznacza konfi gurację przekonań, wartości, norm 
oraz wzorców zachowań związanych z akceptowanymi sposobami tworzenia 
i transferu wiedzy w trakcie, i w związku z korepetycjami jako procesem 
uczenia się–nauczania. Jest ich ważnym, konstytutywnym elementem.

 3.2. Klimat społeczny korepetycji
Wokół defi nicji. Pojęcie klimatu społecznego spopularyzował w Polsce prof. 
Lesław Pytaka, odnosząc go do placówek resocjalizacyjnych. Obecnie istnieje 
wiele defi nicji klimatu społecznego odnoszących się do szkół i instytucji wy-
chowawczych. Klimat społeczny w odniesieniu do szkoły i zjawisk edukacyj-
nych okreś lany bywa jako „sposób spostrzegania przez nauczycieli i uczniów 
środowiska swojej pracy lub nauki oraz wpływ tej percepcji na ich zachowania” 
(Ostaszewski, 2012, s. 25) czy też „zbiór subiektywnie postrzeganych przez wy-
chowanków i wychowawców charakterystycznych cech, sytuacji, zdarzeń, będą-
cych względnie trwałymi skutkami jego funkcjonowania” (Adrjan, 2011, s. 43). 
W badaniach i opisach łączony jest często z takimi pojęciami jak klimat wy-
chowawczy, atmosfera wychowawcza, kultura szkoły (Przewłocka, 2015, s. 3). 

Kwestia klimatu społecznego w odniesieniu do korepetycji nie jest prosta, po-
nieważ jest pozbawiona tradycyjnych dla tego typu analiz elementów, jakie niesie 
ze sobą złożona i dynamiczna struktura szkoły czy klasy i związane z nią procesy 
wewnątrzgrupowe. Klasa i szkoła w zakresie klimatu społecznego były wielokrot-
nie badane różnymi metodami i w różnych paradygmatach badawczych oraz z za-
stosowaniem różnych instrumentów badawczych (np.: Adrjan, 2011; Ostaszewski, 
2010; Przewłocka 2015). W sytuacji korepetycji wobec braku bogactwa relacji spo-
łecznych znakomicie roś nie znaczenie tych nielicznych, które pozostają. Na czoło 
wysuwa się relacja korepetytor–uczeń, jednak nie jest ona jedyną towarzyszącą 
korepetycjom. Podnieść należy jako istotny również problem obrazu korepetycji 
w wymiarze lokalnym. Znaczenia nabiera kwestia odbioru społecznego, ale w wy-
miarze lokalnym odbioru i postrzegania korepetycji i korepetytora. Istotne jest, jak 
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odbierają kwestię korepetycji rodzice, opiekunowie, najbliższa rodzina i środowi-
sko w wymiarze bardzo lokalnym (np. klasa, podwórko itp.). Można stwierdzić — 
nawet bardzo lokalnym — bo odnoszącym się do danej szkoły, podwórka, a nawet 
rodziny. Obraz ten dotyczy również korepetytora. W wielu środowiskach, nawet 
sobie bliskich, może być on różny. Jest to bardzo ważny determinant postrzegania 
przez korepetytora i ucznia, czynnik budujący warunki realizowania korepetycji. 

Bardzo istotnym elementem odróżniającym szkołę od korepetycji jest miej-
sce ich realizowania. Szkoła jest stałym miejscem procesu nauczania, gdy 
tymczasem korepetycje prowadzone są w różnych miejscach, a niekiedy nawet 
często zmienianych. 

Podsumowując, trzeba podkreś lić, że klimat społeczny korepetycji w dal-
szych rozważaniach będzie pojmowany jako sposób spostrzegania przez korepe-
tytora i ucznia swojej sytuacji uczenia się–nauczania, w szczególności w relacji 
do miejsca i warunków realizacji oraz wpływ tej percepcji na ich zachowania.

Wszystkie wymienione czynniki mają znaczący wpływ na przebieg, a tym 
samym na efektywność i skuteczność korepetycji.

Relacja korepetytor–uczeń. Kluczowym elementem sytuacji społecznej, 
na który trzeba zwrócić uwagę, jest relacja między korepetytorem a uczniem. 
Postrzeganie korepetycji jako kategorii procesu nauczania–uczenia się ozna-
cza zaliczenie jej do procesów społecznych, przebiegających planowo i celo-
wych. Postrzegane jako proces społeczny mają również wszystkie jego cechy. 
Korepetytor jako nauczyciel powinien być tego świadomy. Wszystko, co robimy 
razem z uczniem, ma swój społeczny wymiar i odbija się na jakości procesu 
edukacyjnego. Należy podkreś lić, że można koncentrować się na sobie lub też na 
swoim uczniu. Pracując z nim, można go akceptować lub też odrzucać. Wreszcie 
realizując zadania dydaktyczne, można albo całkowicie koncentrować się na za-
planowanym do realizacji programie, który przyjmuje zazwyczaj postać zadań 
dydaktycznych, pomijając resztę spraw lub też zadania te lekceważyć i nie do-
ceniać ich znaczenia. W każdym z tych wymiarów można również utrzymywać 
racjonalny stan równowagi lub też popadać w skrajności, które w konsekwencji 
prowadzą do niepowodzeń edukacyjnych. Warto zauważyć, że podobny model 
można skonstruować u naszego ucznia. 

Uważa się, że najlepsza w procesach kształcenia jest równowaga w relacjach 
i procesach społecznych. Wielu korepetytorów twierdzi, że najważniejszy jest 
zdrowy rozsądek, mimo iż okreś lenie to nie ma statusu kategorii naukowej, po-
stanowiłem je przytoczyć, uznając, iż jest to rodzaj złotego środka. 

W procesie korepetycji mogą pojawić się również inne relacje. Nie jest to 
jednak powszechne, niekiedy przejściowe. Do najczęściej spotykanych zaliczyć 
można obecność rodziców. Zdarza się, zazwyczaj w początkowym okresie pracy 
z uczniem, że rodzic jest obecny w trakcie prowadzenia zajęć. Zwykle wynika 
to z troski rodzica, który chce poznać korepetytora, niekiedy nadopiekuńczej 
postawy. Czasami niepokój rodziców ma swoje uzasadnienie wynikające ze sta-
nu zdrowia ucznia lub jego wcześ niejszych, na ogół negatywnych, doświadczeń 
związanych z korepetycjami. Czasami również obecność rodzica w trakcie lekcji 
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wynika z warunków mieszkaniowych, ponieważ uczeń nie ma swojego pokoju 
i zajęcia odbywają się we wspólnej przestrzeni mieszkaniowej. Relacje z innymi 
osobami buduje się na podobnych zasadach jak z uczniem. Trzeba jednak pa-
miętać, że to uczeń i proces nauczania–uczenia się jest w centrum uwagi. Z tych 
względów obecność innych osób nie powinna rozpraszać ani ucznia, ani korepe-
tytora (na ile to możliwe). W tym celu w trakcie trwania korepetycji interakcje 
należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

Miejsce prowadzenia korepetycji, którym może być osobna sala lekcyj-
na, dom nauczyciela lub dom rodzinny ucznia. Miejsce jest również ważnym, 
a w wielu wypadkach ważniejszym elementem powodzenia korepetycji niż rela-
cje czy społeczny obraz. Warto zauważyć, że każde rozwiązanie ma swoje zalety 
i wady. Wśród miejsc można wymienić:
• dom ucznia — miejsce, w którym uczeń zwykle czuje się bezpiecznie, które zna;
• dom korepetytora — stałe miejsce, w którym korepetytor zwykle prowadzi 

korepetycje;
• inne stałe miejsce — ustalone wspólnie, w którym zazwyczaj odbywają się 

korepetycje;
• różne miejsca — wybierane każdorazowo przed następnym spotkaniem lub 

raz na jakiś czas. 
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Rysunek 10. Wymiary procesów i relacji społecznych w procesie korepetycji.
Źródło: opracowanie włas ne inspirowane lekturami.
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Wszystkie rozwiązania mają swoich zwolenników i przeciwników. Można 
oczywiście stosować je naprzemiennie, należy pamiętać jednak, by jas no okreś-
lić zasady, w którym miejscu mają się odbywać korepetycje, kto jej wybiera, 
jeżeli miejsca są zmienne. Jeżeli do prowadzenia korepetycji są potrzebne mate-
riały lub pomoce, należy również jas no okreś lić, kto i na jakich zasadach ma je 
na korepetycje dostarczyć. W badaniach, w których wzięło udział 3238 respon-
dentów, wybór miejsc udzielania korepetycji przedstawia tabela 12, na której 
przedstawiono również dane surowe.

Współczes na technologii, a także istnienie rozmaitych instytucji życia kultu-
ralnego i społecznego umożliwiają, a nawet ewokują różnego rodzaju pomysły. 
Pozwalają na wiele rozwiązań. Znacznie również ułatwiają zadanie korepetyto-
rom w trakcie organizowania procesu uczenia się–nauczania, umożliwiając po-
kazywanie modeli zjawisk i obrazów przedmiotów. Pozwala to na różnicowanie 
miejsc, w których można, i w których warto przeprowadzć korepetycje.

50,8 % 53,9 %

11,2 % 8,7 %

miejsca udzielania korepetycji

dom ucznia dom nauczyciela

inne stałe miejsce różne miejsca

Rysunek 11. Miejsca udzielania korepetycji N = 3238.
Źródło: badania włas ne, wyniki nie zsumują się w 100%, ponieważ respondenci wybierali więcej 
niż jedną odpowiedź.

Tabela 12. Liczba osób wskazujących różne miejsca korepetycji — dane surowe N = 3238

Miejsca udzielania korepetycji Liczba osób wskazujących

dom ucznia 1645

dom nauczyciela 1748

inne stałe miejsce 365

różne miejsca 283

Razem wyborów 4041

Źródło: badania włas ne, wyniki nie zsumują się w N = 3238, ponieważ respondenci wybierali 
więcej niż jedną odpowiedź.
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Wybór miejsca w różnorodny sposób warunkuje organizację, przebieg i at-
mosferę korepetycji zarówno z perspektywy ucznia, jak i korepetytora. Może 
być także przyczyną ograniczeń, np. braku odpowiednich pomocy dydaktycz-
nych, których potrzeba zastosowania wynika z aktualnej potrzeby chwili, a nie 
zostało to wcześ niej przewidziane przez korepetytora. Kwestią rodząca nietypo-
we sytuacje społeczne jest również uczestnictwo rodzica w procesie nauczania. 
Zdarza się, zazwyczaj na początkowym etapie pracy z uczniem, że rodzic jest 
obecny w trakcie prowadzenia zajęć. Dom nauczyciela również ma zalety i wady, 
o czym już wspominano.

Dom ucznia jest miejscem, w którym uczeń mieszka i zwykle dobrze się 
czuje. Gdy korepetytor prowadzi zajęcia w domu ucznia, zaletą jest również 
pewna zmiana miejsca i perspektywy realizacji procesu uczenia się–nauczania 
i związana z tym zmiana atmosfery i bliższy kontakt z rodzicami. Pozwala to 
między innymi lepiej kontrolować wyniki ucznia oraz naradzać się z rodzi-
cami w przypadku sukcesów lub niepowodzeń. Praca w domu ucznia oznacza 
poznanie otoczenia, w jakim się wychowuje i przebywa uczeń, pozwala na zro-
zumienie oraz przybliżenie się do kwestii, takich jak kontekst społeczny, za-
interesowania ucznia czy kontakt z członkami jego rodziny. W takiej sytuacji 
korepetytor znajduje się w sytuacji sprzyjającej poszerzeniu informacji i opinii 
o nim. Rodzice uczniów znają się, a często również przyjaźnią się z rodzicami 
ich przyjaciół, którzy też często szukają korepetytora. W ten sposób korepety-
torzy znajdują nowych uczniów. Mankamentem jest wydawanie środków i po-
święcanie czasu na dojazdy, dlatego niektórzy korepetytorzy biorą to pod uwagę, 
ustalając koszty zajęć. 

Mankamentem może być również obecność rodziców lub innych domowni-
ków w różny sposób ingerujących w przebieg zajęć, np. wchodząc do pomieszcze-
nia, w którym odbywają się zajęcia, rozpraszając korepetytora licznymi pytaniami 
w trakcie lekcji itp. Niezależnie od okoliczności, to właś nie dom ucznia jest naj-
częściej wybieraną lokalizacją korepetycji przez udzielających ich studentów.

Dom korepetytora chodzi tu również o inne miejsca, w których korepetytor 
czuje się u siebie i udziela pomocy uczniom oraz zwykle ma dużo materiałów 
pomocnych w nauczaniu. Prowadząc zajęcia we włas nym domu, bezwzględnie 
należy uczniowi zapewnić odpowiednie warunki do nauki. Najlepiej, gdy ko-
repetycje odbywają się w zamkniętym pomieszczeniu — pokoju. Czasem jednak 
warunki lokalowe nie pozwalają korepetytorowi na wyodrębnienie oddzielne-
go pomieszczenia w mieszkaniu i zajęcia prowadzone są w salonie lub kuchni. 
Niezależnie od tego warto zastosować się do kilku wskazówek, aby nauka była 
przyjemna, skuteczna, a pomoce naukowe były pod ręką. Warto zauważyć, że 
w świetle wypowiedzi wielu korepetytorów do przygotowania miejsca, w któ-
rym odbywają się korepetycje, nie zawsze jest potrzebny duży budżet czy spe-
cjalnie do tego przeznaczone miejsce w domu. 

Jeżeli korepetytor ma u siebie osobne pomieszczenie, przeznaczone tylko 
do prowadzenia zajęć z uczniem, kwestia jego aranżacji jest relatywnie prosta. 
Ważne, by znalazły się w nim:
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• stół, blat lub biurko, na którym będzie można swobodnie położyć zeszyt, 
książki lub inne pomoce;

• wygodne krzesła lub fotel, ważne, żeby miały regulowaną wysokość, wtedy 
każdy uczeń (a bywają różnego wzrostu) dopasuje wysokość krzesła do blatu, 
co daje mu komfort pracy; 

• dobre oświetlenie, które ważne jest zarówno ze względu na komfort pracy 
korepetytora, jak i ucznia; trzeba zaznaczyć, że rozproszone górne światło 
żyrandola nie zapewni odpowiedniego doświetlenia; najlepiej wykorzystać 
lampkę na biurko lub lampą stojącą tuż obok blatu.
Dodatkowymi elementami uzupełniającymi to miejsce mogą być tablica su-

chościeralna, najlepiej sprawdza się wersja przenoś na z możliwością jej rozsta-
wienia i późniejszego złożenia po zakończonej lekcji. Mogą być również inne 
pomoce dydaktyczne, według potrzeb np. słowniki, dodatkowe tablice z pomo-
cami naukowymi, komputer, obrazki itp. Oczywiście niektórych korepetytorów 
w przygotowaniu takiego pomieszczenia (w zasadzie mini sali lekcyjnej we 
włas nym domu) ponosi fantazja. Ważne jest również, by w pomieszczeniu był 
swobodny przepływ świeżego powietrza, właściwa liczba miejsca, aby wygod-
nie pracować.

Nieco trudniej jest zwykle z przystosowaniem do zajęcia części wspólnej 
domu, zwykle ogólnodostępnych pomieszczeń. W realizowanych wywiadach 
korepetytorzy mówili o wykorzystaniu w tym celu kuchni lub salonu, jednak 
poza dwoma wypadkami dotyczyło to korepetycji udzielanych wolontarystycz-
nie. W takiej sytuacji z dostępnych mebli można zaaranżować tymczasowe, ale 
wygodne stanowisko pracy ucznia. Warto zaznaczyć, że zajęcia przy kuchen-
nym stole czy w salonie wcale nie będą gorsze od zajęć prowadzonych w innym 
pomieszczeniu. Jednak należy zwrócić uwagę na kilka zasad:
• w miejscu pracy (na blacie, stole itp.) powinien panować porządek, aby niepo-

trzebnie nie rozpraszać ucznia; 
• w pozostałej części pomieszczenia powinien panować przynajmniej względ-

ny ład;
• pozostali członkowie rodziny nie powinni w czasie zajęć korzystać z danego 

pomieszczenia lub ograniczyć to do naprawdę niezbędnego minimum.
Niezależnie od tego, w jakim pomieszczeniu będą prowadzone zajęcia, naj-

istotniejszą sprawą jest efektywna nauka. Zwykle prowadząc korepetycje w swo-
im domu, korepetytor czuje się dobrze i jest to dla niego wygodne. Jeżeli więc 
uczeń również czuje się dobrze, a korepetycje przebiegają z prawidłową dynami-
ką, jest to dobre miejsce. 

Inne miejsce. Rozpocznijmy od stałych miejsc. Jest wśród nich duża różno-
rodność. Niemniej najczęściej wskazywane jest biuro lub, inaczej mówiąc, miej-
sce tego typu, zwykle specjalnie wynajmowane w tym celu, co jest dość częstą 
praktyką u osób traktujących korepetycje jako kluczowy lub podstawowy sposób 
zarobkowania. Takie miejsce prowadzenia zajęć daje uczniowi, jego rodzicom, 
a także korepetytorowi poczucie pewnej profesjonalizacji (solidność). Biuro 
dla zajęć można urządzić jak włas ny pokój, samodzielnie wybierając sprzęt. 
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Poza tym, z tej sali może korzystać kilku korepetytorów, jak również prowa-
dzić w niej inne spotkania, treningi, poradnictwo. Biuro pozwala nauczycielowi 
stworzyć grupę kilku (najlepiej nie więcej niż czterech uczniów, a nie każde 
mieszkanie potrafi  pomieścić taką grupę), za to może to obniżyć koszty dla ro-
dziców i zwiększyć zysk korepetytora. Pozwala to również na dodatkowe zróżni-
cowanie form zajęć. Zwykle jednak takie rozwiązanie niesie za sobą dodatkowe 
koszty związane z wynajęciem. Koszt wynajmu zależy od miasta, odległości od 
centrum etc. Jednak wśród osób, które się na to zdecydowały (głównie nauczy-
cieli i lektorów języków udzielających korepetycji), poza jednym przypadkiem 
wszyscy są zadowoleni i twierdzą, że można znaleźć dobre i relatywnie tanie 
rozwiązanie. 

Korepetytorzy znajdowali również rozwiązania polegające na wynajęciu sta-
nowiska — „biurka na godziny”. Ich zdaniem jest to godne uwagi, ponieważ koszt 
wynajęcia takiego stanowiska jest stosunkowo niski. Warto zaznaczyć, że były 
również osoby wspominające o wynajęciu małych (4–6-osobowych) sal konfe-
rencyjnych. Być może jest to kolejny przejaw profesjonalizacji tej formy aktyw-
ności edukacyjnej i gospodarczej oraz wychodzenia jej z tak zwanej szarej strefy.

Różne miejsca — jest to rozwiązanie, które pozwala dostosować miejsce do 
podejmowanych tematów. Wymieniane były tu muzea (np. muzeum Kopernika, 
Narodowe, Galeria Porczyńskich, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum w Ob-
lęgorku), teatry, bardzo różne w tym również amatorskie, miejsca aktywności 
społecznej organizowane przez samorządy lokalne, świetlice czy bursy szkolne, 
w których mieszkali uczniowie. Ważną kwestią jest ustalenie, kto wybiera miej-
sce następnych zajęć, i na jakich zasadach. Stosowanie zróżnicowanych miejsc 
przeciwdziała nudzie i rutynie, można je stosować jako sporadyczny dodatek do 
lekcji w stałym miejscu. 

Sieć WWW. Coraz większą popularnością w ostatnim czasie cieszą się kore-
petycje udzielane za pośrednictwem Internetu. Ta forma przekazu posiada wiele 
zalet, wśród których wymieniane są następujące (Procyszyn-Florczyk, Wasilew-
ska, Arłukowicz, 2017): 
• odległość między korepetytorem a uczniem nie ma znaczenia; 
• możliwość pozostania w domu;
• oszczędność czasu (bez dojazdów);
• minimalizacja strachu, który pojawia się u niektórych uczniów (np.: nerwice, 

fobie) podczas bezpośrednich spotkań. 
Zdarzają się uczniowie, dla których nauczanie na odległość jest jedyną bez-

pieczną formą komunikacji. Coraz częściej zdarzają się ciężkie choroby i inne 
sytuacje, w których fi zyczny (bezpośredni) kontakt korepetytor–uczeń może 
stanowić zagrożenie dla ucznia o obniżonej odporności np. zarażenia się grypą. 
W takich sytuacjach czasowo (ale niekiedy jest to długi, nawet kilkuletni czas) 
ogranicza się kontakty do niezbędnego minimum. Wykorzystywanie edukacji na 
odległość wydaje się w takich przypadkach uzasadnione. 

Nauczanie w taki sposób ma jednak swoich przeciwników. Odrzucając 
przesądy i zwyczajny lęk przed zmianą i postępem, należy założyć, że forma 
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kontaktu jest wynikiem wspólnej decyzji ucznia i korepetytora, i ich powinna 
satysfakcjonować, a nie badaczy. Warto przywołać spostrzeżenie, że „niektórym 
przeszkadza w zajęciach za pośrednictwem komputera wrażenie odosobnienia, 
pojawiających się zakłóceń na łączach, wolniejsze tempo pracy” (tamże, s. 31). 
Nie można ani ucznia, ani korepetytora zmuszać do korzystania z technologii. 
Komfort jest ważnym elementem sprzyjającym powodzeniu w procesie naucza-
nia–uczenia się. Dlatego ważne jest, by wybór zarówno miejsca, jak i sposobu 
komunikacji był dostosowany do indywidualnych preferencji i oczekiwań ucznia 
oraz korepetytora. Jednocześ nie można przekonywać do nowych, dobrych roz-
wiązań. Warto zauważyć, że niektórzy stosują również nauczanie mieszane, 
łączące zajęcia prowadzone w sposób tradycyjny z materiałami i zajęciami udo-
stępnianymi za pośrednictwem Internetu. 

Kultura dydaktyczna udzielania korepetycji. W encyklopedii pod hasłem 
„kultura” umieszczono informację, że jest to 

całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, gromadzony, utrwala-
ny i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; 
w skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje 
społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzo-
ry, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyzna-
czające obowiązujące zachowania (Encyklopedia popularna PWN, 1982). 

Dydaktyka korepetycji oznacza konfi gurację przekonań, wartości, norm 
oraz wzorców zachowań związanych z akceptowanymi sposobami tworzenia 
i transferu wiedzy w trakcie, a także w związku z korepetycjami jako proce-
sem uczenia się–nauczania. 

Homeostaza defi niowana również jako równowaga, zrównoważenie jest zja-
wiskiem do jakiego dąży natura. Jest ona optymalną sytuacją dla rozwoju ucznia. 
Można nawet stwierdzić, że tylko odpowiednia homeostaza między różnymi ele-
mentami wpływającymi na edukację może zapewnić rozwój uczniowi, satys-
fakcję korepetytorowi oraz długoplanowy sukces edukacyjny. Dlatego ważne 
jest, by dążyć do równowagi i nie działać wbrew naturalnym procesom. Na wszyst-
kich etapach planowania przygotowania i realizacji procesu korepetycji dążenie 
do tego, by to naturalne procesy wynikające z dążenia do homeostazy obec-
nej w sytuacjach przyrodniczych i społecznych, wspierały przebieg nauczania–
–uczenia się, jest słuszną strategią. Sam fakt wyrwania ucznia ze środowiska 
zabawy, pełnego ruchu i emocji oraz wtłoczenie go w realia uczenia się, jest wy-
starczającym zaprzeczeniem naturze. 

Jeżeli więc można realizować korepetycje w sposób zgodny z naturą dziecka 
lub młodego człowieka, należy do tego dążyć. Jego organizm potrzebuje równo-
wagi między ruchem i spoczynkiem, uwagą skupioną i rozproszoną, poczuciem 
wolności i poczuciem bezpieczeństwa. Uczeń ma naturalną ciekawość i potrzebę 
twórczego działania, a do tego są potrzebne tylko odpowiednie warunki, by wy-
dobyć pokłady jego możliwości (Mearns, Thorne, 2010). Wydaje się, że ważna jest 
umiejętność doświadczania rezonansu w znaczeniu, jakim używają go Schmid 
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lub Thorne (Schmid, Mearns, 2006, s. 181 lub Mearns, Thorne, 2010, s. 128–131). 
Takie podejście związane z współodczuwaniem sukcesów, a zwłaszcza trudno-
ści, wydaje się bardzo pomocne w przełamywaniu barier edukacyjnych ucznia 
i jest możliwe jedynie w zindywidualizowanej i osobowej relacji w trakcie pro-
cesu uczenia się–nauczania. Korepetytor, który potrafi  to z uczniem osiągać, jest 
w stanie zrealizować nad podziw wiele.

 3.3. Kultura dydaktyczna udzielania korepetycji
To nowe pojęcie zdefi niowano jako sumę relacji i przekonań, wartości, norm 
oraz wzorców zachowań związanych z akceptowanymi sposobami tworzenia 
i transferu wiedzy w trakcie i w związku z korepetycjami jako procesem uczenia 
się–nauczania. Uznając konstytutywność tego elementu sytuacji udzielania ko-
repetycji, pragnę wskazać jego kluczowe aspekty. Na czoło wysuwają się kom-
petencje korepetytora oraz obyczajowość związana z procesem korepetycji. 

Kompetencje korepetytora są istotnym elementem warunkującym suk-
ces korepetycji. Jest to zapewne uwarunkowane podobnie jak w badaniach 
o charakterze pedeutologicznym (Kwaś nica, 2003; Kwiatkowska, 2008). Za-
pewne umiejętność, czyli wiedza proceduralna (wiedzieć jak), stanowi sedno 
kompetencji nauczyciela (podobnie jak każdego zawodu), jednak wydaje się, 
że bardziej adekwatnym opisem kompetencji w odniesieniu do korepetyto-
ra będzie defi nicja, zgodnie z którą kompetencja to harmonijna kompozycja 
wiedzy, sprawności, rozumienia oraz co ważne, pragnienia (Czerepaniak-Wal-
czak, 1997, s. 88). Można ją także wyrazić myś lą: pragnę to zrobić dobrze. 
Kwestia kompetencji korepetytora będzie jeszcze tematem rozważań w dalszej 
części. Kompetencje dydaktyczne korepetytora, jego mądrość i umiejętność 
w zakresie przekazywania wiedzy, są w świetle badań kluczowym, jeś li nie 
najważniejszym warunkiem powodzenia korepetycji. W takiej sytuacji ważna 
jest znajomość i umiejętne stosowanie zasad kształcenia. Warto zaznaczyć, 
że mówiąc o kompetencjach korepetytora, można wskazać kilka ich rodza-
jów. Poza ogólnospołecznymi kompetencjami nazywanymi często miękkimi, 
a związanymi z budowaniem relacji interpersonalnych i komunikacją korepe-
tytor–uczeń, wskazać można swoistą mądrość korepetytora objawiającą się 
w praktyce umiejętnością przekazania wiedzy temu konkretnemu uczniowi 
oraz kompetencje merytoryczne, czyli wiedzę, którą należy uczniowi przeka-
zać, a którą korepetytor powinien znać, i co ważne, rozumieć. 

Obyczajowość związana z procesem korepetycji. Obyczaj panujący w miej-
scu i czasie korepetycji, jak również okoliczności jemu towarzyszące, są istot-
nym uwarunkowaniem sukcesu. W szczególności odnosi się to do sposobu pracy 
korepetytora, ale również wymagań i wzajemnych powinności. Korepetycje nie 
są jedynie relacją przekazywania wiedzy. Należy je postrzegać również jako ele-
ment troski i opieki wobec ucznia, wsparcia go w osiąganiu celów i zaspakajaniu 
ponadpodmiotowych potrzeb w zakresie wiedzy i umiejętności.
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Obyczajowość korepetycji to w warunkach polskich także ich skrajny indy-
widualizm. Korepetycje odbywają się zwykle w sytuacji 1 na 1. Jedynie w nie-
których okolicznościach np. gdy są to działania podejmowane woluntarystycznie 
częściej spotykamy się z małymi dwu-, trzyosobowymi grupami. W dalszej czę-
ści odniesione zostaną do tradycyjnych zasad kształcenia. Wszystkie elementy 
związane z obyczajowością związane są ze stosunkiem korepetytora do ucznia, 
odnoszącym się do realizacji zadań dydaktycznych oraz wiążące się z tym rygo-
ryzm samego korepetytora, rodziców lub opiekunów ucznia. Istotnym elemen-
tem tej relacji mogą być również wspólne zainteresowania. 

Na kulturę dydaktyczną składa się w sposób istotny również wszystko to, 
co wiąże się z oceną i sposobem traktowania korepetycji i korepetytora przez 
rodziców, opiekunów, i rodzinę ucznia. Inaczej mówiąc stosunek rodziców, 
opiekunów oraz rodziny do kwestii udzielania korepetycji i samego korepetytora 
w szczególności. W tym kontekście istotnymi kwestiami są również zaangażo-
wanie samego ucznia, i co niekiedy nie mniej ważne, wygląd czy aparycja kore-
petytora. To jak się zachowuje, jak wyraża, a również jak się ubiera. 

Wszystkie te czynniki należy również odnieść do kwestii powinności korepe-
tytora i nierozerwalnie z tym związanej etyki. Problem ten będzie jeszcze pod-
niesiony w części poświęconej korepetytorowi. 

 3.3. Zasady kształcenia w praktyce korepetycji
Uwagi natury ogólnej. Wszyscy klasycy polskiej (i nie tylko) myś li dydaktycz-
nej podkreś lają role zasad jako pewnych norm postępowania. Pod tym pojęciem 
tradycyjnie dydaktycy rozumieją najogólniejsze prawidła, których nauczyciel 
powinien przestrzegać we wszystkich swoich szczegółowych zabiegach dy-
daktycznych. Zabiegi te obejmują każdą czynność nauczyciela i równocześ nie 
wpływają na taką lub inną postać kształcenia się ucznia, zależną od systemu 
dydaktycznego stosowanego przez nauczyciela (Soś nicki, 1948, s. 212–213).

W perspektywie korepetycji warto zwrócić uwagę na teoretyczno-praktyczny 
aspekt kształcenia i jego zasad. J. Półturzycki, wskazuje, iż zasady w nauczaniu 
„oznaczają zarówno normy postępowania uznane za właściwe w celu osiągnięcia 
założonych celów pedagogicznego postępowania, jak też formułują podstawy, 
na których opierają się postępowania właściwe dla procesu wychowania lub na-
uczania” (Półturzycki, 2014, s. 263). Idąc tym tropem, zasady nauczania można 
rozumieć jako dyrektywy postępowania dydaktycznego, których przestrzeganie 
pozwala korepetytorowi zaznajomić uczniów z podstawami usystematyzowa-
nej wiedzy, rozwijać ich zainteresowania i zdolności poznawcze oraz wdra-
żać do samokształcenia. Cytowany autor wskazuje następujące zasady (tamże, 
s. 264–265): 
• poglądowości;
• przystępności kształcenia;
• systematyczności;
• świadomego i aktywnego uczestnictwa uczniów;
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• kształtowania umiejętności uczenia się;
• łączenia teorii z praktyką;
• indywidualizacji i zespołowości;
• trwałości wiedzy;
• ustawiczności kształcenia.

W analizowaniu zasad kształcenia istotne jest przyjęcie uwzględniającej 
współczes ne przemiany (nie tylko technologiczne) i odmiennej od szkolnej per-
spektywy, której elementy konstruktywne wskazano wcześ niej. 

Zasada poglądowości. Jest to jedna z zasad najwcześ niej wprowadzonych 
w podręcznikach nauczania i jednocześ nie najpowszechniej uznawana. Wska-
zuje ona na konieczność zdobywania wiedzy o rzeczywistości przez bezpośred-
nie poznawanie rzeczy i zjawisk. W świetle tej zasady zadaniem korepetytora 
jest wprowadzenie do świadomości ucznia odpowiedniej znajomości faktów, 
umiejętności odpowiedniego kształtowania pojęć, zrozumienia uogólnień i praw 
naukowych opartych na bezpośrednim poznaniu rzeczy, zjawisk i procesów. 
Oczywiste jest, że często stosujemy elementy pośrednie w postaci środków dy-
daktycznych, takich jak obrazy, modele, wykresy, tabele itp. Istotą jest jednak 
jak najściś lejsze łączenie wiedzy (teoretycznego konstruktu — obrazu świata 
tworzącego się w umyś le ucznia) z odwzorowywaną przez nią rzeczywistością. 
Warto przytoczyć ważną uwagę; „racjonalne posługiwanie się zasadą poglądo-
wości nie prowadzi oczywiście do wyeliminowania z procesu dydaktycznego 
słowa mówionego i pisanego, pozwala natomiast na przyspieszenie procesu opa-
nowywania wiedzy i umiejętności” (Półturzycki, 2014, s. 265). W warunkach 
korepetycji często mamy ograniczony dostęp do pomocy naukowych, jednak ist-
nieje wiele możliwości robienia eksperymentów bez specjalistycznego sprzętu 
i istnieją rozmaite publikacje na ten temat (np. Lipińska i in., 2014). Duże możli-
wości czytania i oglądania daje również Internet. 

Zasada przystępności kształcenia. Nazywana też bywa zasadą przy-
stępności i stopniowania trudności. W praktyce korepetycji spotykamy się 
z uczniem, który chce, ale z różnych przyczyn nie może lub nie potrafi  po-
konać jakiegoś progu edukacji. W takiej sytuacji zadaniem korepetytora jest 
stworzenie swoistej drabiny, po której uczeń się wdrapie lub pomóc w odna-
lezieniu drogi na upragniony szczyt, zazwyczaj innej niż ci, którzy chcą tam 
iść po schodach. Zasada ta polega głównie na stopniowaniu trudności, wyraża 
konieczność dostosowania treści i metody nauczania do rozwoju i możliwości 
uczniów. Istotą korepetycji jest przystosowanie procesu nauczania do in-
dywidualnych predyspozycji, możliwości i umiejętności ucznia. Z zasady 
tej wynika, że podczas procesu uczenia się–nauczania, w trakcie korepetycji 
należy przechodzić: 
• od tego, co jest bliższe, do tego, co jest dalsze; 
• od tego, co jest dla uczniów łatwiejsze, do tego, co trudniejsze; 
• od tego, co jest uczniom znane, do tego, co nowe i nieznane.

Warto w tym celu przyjąć pewne reguły postępowania dydaktycznego:
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Istota zasady przystępności i stopniowania trudności zawiera się w takim or-
ganizowaniu procesu nauczania w trakcie korepetycji, by był on przystosowany 
nie tylko do indywidualnych predyspozycji czy możliwości, ale również do po-
ziomu aktualnych umiejętności i stopnia zaawansowania w nauce uczącego się. 
W tym również, a może nawet szczególnie, w zakresie tempa pracy i absorbo-
wania wiedzy.

Zasada systematyczności. Wiedza ucznia to również pewien uporządkowa-
ny system informacji i danych. Podobnie jak nie każda pryzma kamieni stanowi 
dom, tak nie każdy zbiór informacji i danych stanowi wiedzę. By gromadzone 
w procesie uczenia się–nauczania przez ucznia dane i informacje budowały jego 
wiedzę, powinien on absorbować je stopniowo i systematycznie przyswajać wia-
domości oraz metodycznie utrwalać. Natomiast, aby zrealizować tę zasadę, ko-
repetytor powinien w swojej pracy z uczniem uwzględniać następujące reguły: 
• ujmować realizowany materiał nauczania we właściwej kolejności;
• regularnie nawiązywać do materiału opanowanego; 
• dzielić materiał nauczania na odpowiednie dla ucznia części;

Tabela 13. Reguły przystępności

Reguła Wyjaś nienie 

Stosowanie zrozumiałych 
i przystępnych terminów oraz 
pojęć

W trakcie korepetycji dbamy o zaznajomienie uczniów 
z nową terminologią, starannie ją wprowadzamy przez 
wyjaś nianie nowych terminów (a również tych, które uczeń 
powinien znać, ale nie pamięta), systematycznie sprawdza-
my stopień ich rozumienia przez ucznia.

Używanie starannego 
języka i przejrzystego stylu 
wypowiedzi

Należy prezentować jednorodny i przejrzysty styl wypo-
wiedzi. Myś li powinny być przekazywane jas no i logicznie, 
w sposób poprawny językowo. Należy starannie dobierać 
słowa, konstruować przyjemne w odbiorze wypowiedzi 
zbudowane z niezłożonych, zrozumiałych dla ucznia zdań.

Stosowanie stopniowania 
trudności, w tym 
przechodzenie od zadania 
prostego do złożonego

Zasada dotyczy logicznego wprowadzania i stosowania pojęć 
z uwzględnieniem ich stopnia trudności, ale również logicz-
nego sensu. W miarę możliwości zwracanie uwagi, by pojęcia 
opisujące kwestie proste i stanowiące elementy większej cało-
ści były uczniom znane przed wprowadzaniem owej większej 
całości. Przechodzenie od kwestii znanych do nieznanych. 

Zapobieganie lukom wiedzy 
i przechodzenie od znanego 
do nieznanego

Korepetytor powinien pamiętać, że luki w wiedzy (poprzed-
niej) utrudniają poznanie i rozumienie nowych treści. Dlate-
go należy zapobiegać ich powstawaniu. Należy sprawdzać 
(upewniać się), czy uczeń zna treści potrzebne do wprowa-
dzenia nowego zagadnienia i dokładać starań, by wprowa-
dzanie nowych treści i umiejętności wiązało się z uprzednią 
wiedzą oraz doświadczeniem uczniów. 

Strukturalizacja wiedzy 
w świadomości uczniów

Dbałość o celowościowe ujęcie treści nauczania poprzedza-
jące i zamykające szczegółowe analizy poszczególnych jed-
nostek dydaktycznych.

Źródło: opracowanie włas ne. 
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• wskazywać informacje i zagadnienia kluczowe oraz tematy główne;
• dbać o systematyczne opanowywanie wiedzy i zdobywanie umiejętności 

przez ucznia.
Warto pamiętać, że w sposób szczególny dotyczy to tych korepetytorów, któ-

rzy realizują zadania i cele ulokowane poza systemem edukacji. W przypadku 
gdy korepetycje mają za zadanie przede wszystkim wspierać naukę szkolną, na-
leży dostosować się do wymagań i tempa pracy szkoły. 

Warto tu jednak zauważyć, że proces nauczania w szkole jest często cał-
kowicie niedostosowany do indywidualnych możliwości, poziomu aktualnych 
umiejętności i stopnia zaawansowania w nauce ucznia. W takiej sytuacji należy 
zwiększyć czas przeznaczony na korepetycję (nadganiać) i/lub starać się stymu-
lować pracę włas ną ucznia. Korepetytor, zwłaszcza, gdy jest nim profesjonali-
sta (a nie jedynie kolega pomagający w lekcjach), powinien mieć świadomość 
i zwrócić na to uwagę organizatora korepetycji, np. rodziców, na tworzącą się 
lukę wiedzy i zaburzenia w systematyczności jej absorbowania. 

W sytuacji gdy cel korepetycji jest ulokowany poza nauką szkolną ucznia 
i dobór oraz zakres realizowanych treści jest zależny od korepetytora, dobra re-
alizacja zasady systematyczności wymaga przestrzegania następujących reguł: 
• ujmowania materiału nauczania we właściwej kolejności — systematyczne 

zapoznawanie się, zapamiętywanie, utrwalanie; 
• stałego wracania do treści już poznanych, budowania systemu wiedzy tre-

ściami nowopoznanymi;
• podziału treści nauczania na działy, partie, właściwe odnoś nie realizowanego 

zakresu treści, indywidualnych możliwości ucznia, jego aktualnego poziomu 
umiejętności i stopnia zaawansowania w nauce;

• właściwego rozkładania w czasie procesu nauczania–uczenia się;
• wyrabianiu u uczniów umiejętności syntetyzacji, w tym łączenia treści po-

znanych w okreś lone całości;
• wskazywanie treści kluczowych oraz podstawowych dla danego obszaru 

wiedzy i grupowanie ich wokół treści uzupełniających (pozostałych objętych 
programem).
Realizacja tych założeń może być wsparta: 

• przygotowywaniem przez korepetytora zadań wymagających systematyczne-
go, trwałego i ciągłego wysiłku;

• systematyczną kontrolą i oceną wiedzy oraz umiejętności uczniów.
W sytuacji gdy cel korepetycji jest ulokowany poza nauką szkolną ucznia 

i dobór oraz zakres realizowanych treści jest zależny od korepetytora, trze-
ba również pamiętać, że jeżeli uczeń ma również inne obowiązki edukacyjne 
(a tak zazwyczaj jest), to stawiane zadania muszą być adekwatne do możliwości 
z uwzględnieniem tych pozostałych obowiązków, a również sytuacji życiowej 
i okoliczności społecznych towarzyszących procesowi uczenia się–nauczania.

Zasada świadomego i aktywnego uczestnictwa uczniów. Zasada polega na 
świadomym i aktywnym stosunku ucznia do celów i treści uczenia się. W prak-
tyce korepetycji, z zasady świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie 
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nauczania, można wyprowadzić reguły dotyczące postępowania korepetytora. 
Powinien on:
• poznawać indywidualne zainteresowania uczniów;
• stawiać uczniów w sytuacjach problemowych;
• zachęcać uczniów do aktywności poznawczej i motywować w tym zakresie.

W perspektywie działań edukacyjnych korepetytora istotą realizacji oma-
wianej zasady jest optymalizowanie współzależności między pedagogicznym 
kierowaniem ze strony korepetytora a świadomą, twórczą pracą ucznia podczas 
procesu uczenia się–nauczania w trakcie korepetycji. Kwestią kluczową jest wła-
ściwe rozumienie słowa aktywność i rozróżnianie jej rodzajów. W zakresie zdo-
bywania wiedzy przez ucznia w toku korepetycji można wskazać trzy rodzaje 
aktywności:
• intelektualną — czyli związaną z absorbowaniem treści (wiadomości, in-

formacji, danych itp.), aktywnym ich poszukiwaniem, analizowaniem 
i zapamiętywaniem;

• praktyczną — czyli związaną z organizacją procesu uczenia się–nauczania 
i/lub uczestnictwem w nim;

• towarzyszącą — czyli niezwiązaną bezpośrednio z procesem uczenia się, ale 
z nim współwystępującą.
Każda z nich ma swoje wewnętrzne i zewnętrzne formy.
Na pewną uwagę zasługuje aktywność towarzysząca, która niekiedy budzi 

wątpliwości rodziców, nauczycieli czy korepetytorów. Warto zauważyć, że nie-
które formy aktywności np. słuchanie muzyki w trakcie nauki pozornie wydają 
się odciągać młodzież od procesu uczenia się, jednak praktyka wskazuje, że jest 
przeciwnie, a słuchanie muzyki w czasie uczenia się lub rysowanie w trakcie 
wykładu nie tylko nie odciąga uwagi ucznia od realizowanych treści, ale wspiera 
koncentrację na zadaniu, i co za tym idzie, sprzyja uczeniu się. W warunkach 
szkolnych umożliwienie takiej aktywności jest w praktyce niemożliwe, ponieważ 

Tabela 14. Aktywność w procesie korepetycji

Aktywność 
intelektualna

Aktywność 
praktyczna

Aktywność 
towarzysząca

formy 
wewnętrzne

przyswajanie, 
opanowanie, 

uświadamianie

przeżywanie, 
uwewnętrznianie 

(uznawanie za włas ne),
projektowanie, 

planowanie

wyobrażanie,
myś lenie 

(o czymś niezwiązanym 
z realizowaną treścią)

formy 
zewnętrzne

odkrywanie, 
dowodzenie 

(przeprowadzanie 
dowodów), 

projektowanie, 
analizowanie, synteza, 

abstrahowanie

działanie praktyczne, 
produkowanie, 
wytwarzanie 

(konstruowanie),
działania twórcze

nucenie, słuchanie 
(np. muzyki), 

rysowanie (w trakcie 
słuchania)

Źródło: opracowanie włas ne.
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to, co wspiera naukę jednych, mogłoby dekoncentrować innych uczestników lek-
cji. Podczas korepetycji jednak, gdy nauka jest w wysokim stopniu zindywidu-
alizowana lub indywidualna, ten problem zasadniczo nie występuje. 

By aktywny stosunek ucznia do realizowanych treści i zagadnień odnosił 
pozytywny, z edukacyjnej perspektywy, efekt i zasada świadomej aktywności 
przynosiła spodziewane rezultaty, muszą być zachowane następujące warunki: 
• uświadamiane cele;
• aktywne opanowanie wiedzy;
• samokontrola i samoocena.

Warunki te powinny współwystępować tak, aby wzajemnie uzupełniały 
włas ne oddziaływanie. 

Zasada kształtowania umiejętności uczenia się. Często zasadę tę sprowa-
dza się do kształtowania u uczniów umiejętności samodzielnego zdobywania 
wiedzy, poznawania przy jednoczes nym doskonaleniu zasad organizowania 
pracy umysłowej oraz stosowania skutecznych metod i technik nabywania wie-
dzy. Zasada ta stanowi podstawę wdrażania uczniów do samokształcenia. Jak 
zauważa J. Półturzycki „w dobie rozumienia uczenia się jako samodzielnego 
zdobywania wiedzy, jest to zasada ważna w celu rozwijania umiejętności pra-
cy umysłowej i przygotowania do samokształcenia” (Półturzycki, 2014, s. 268). 
Istotną kwestią w toku korepetycji jest wdrażanie do samokształcenia. W tej za-
sadzie upatrujemy podstawę tych działań (tenże, 1983).

Kwestia umiejętności uczenia się, wpisuje się w różne koncepcje z dziedziny 
dydaktyki jak również psychologii. Wymienić tu można konstruktywizm czy 
koncepcje L. S. Wygotskiego. Warto wskazać niektóre z nich, prezentując kwe-
stię umiejętności uczenia się w odmienny sposób oraz wynikające z tego zróżni-
cowane konsekwencje dla metodyki korepetycji. 

Zwrócenie uwagi na kompetencje ucznia w zakresie zdobywania wiedzy 
jest ważnym elementem budowania jego poczucia sprawstwa, samooceny oraz 
świadomości włas nych kompetencji (lub ich braku) w obszarze edukacji. Uczeń 
powinien mieć świadomość włas nych kompetencji lub w miarę potrzeby taką 
rzetelną samoocenę zbudować. 

Zasada łączenia teorii z praktyką. Ogólnie można przyjąć założenie, że 
„abstrahowanie nie sprzyja szybkiemu i łatwemu rozumieniu i opanowaniu 
treści, ale nawiązanie do praktyki, do bezpośredniego doświadczenia ułatwia 
naukę, przyspiesza rozumienie i opanowanie treści” (Półturzycki, 2014, s. 269). 
Zasada łączenia teorii z praktyką stosowana w trakcie korepetycji służy przygo-
towaniu uczniów do racjonalnego posługiwania się wiedzą w rozmaitych sytu-
acjach praktycznych, do przekształcania otaczającej rzeczywistości. Warto mieć 
również świadomość, iż tym rzeczywistym światem, w którym uczniowie będą 
wykorzystywać zdobywaną wiedzę, będzie również szkoła. Warto niestety za-
uważyć, że niekiedy (a nawet w niektórych wypadkach bardzo często) będzie 
to jedyna okoliczność, w jakiej wiedza zdobyta w trakcie korepetycji będzie 
wykorzystana w praktyce dnia codziennego. Umiejętność obliczania pochod-
nych, aczkolwiek bardzo użyteczna w niektórych zawodach i działalnościach 
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Tabela 15. Wybrane koncepcje nauczania uczenia się

Koncepcja Kluczowe założenia Zadania korepetytora
St

ra
te

gi
cz

no
-

-t
ec

hn
ic

zn
a

Samodzielne uczenie się to takie, pod-
czas którego uczeń stosuje strategie od-
powiednie do wykonywanego zadania, 
wiedza o strategiach jest w tym przy-
padku sterowana zewnętrznie i pocho-
dzi od nauczyciela lub dostarczają jej 
podręczniki.

Udzielenie instrukcji dotyczących po-
szczególnych strategii i ich efektywne-
go wykorzystania w procesie uczenia 
się w różnych jego etapach i różnych 
okolicznościach.

K
on

st
ru

kt
yw

is
ty

cz
na

Ludzie są z natury autonomiczni w kon-
sekwencji takiego założenia trzeba 
przyjąć, że wszelkie działania w pro-
cesie uczenia się nie mogą być inne niż 
autonomiczne.

Stworzenie bogatego i zróżnicowane-
go środowiska uczenia się, autentycz-
nych materiałów nauczania, stosowania 
otwartych form pracy, konstrukty-
wizm preferuje pracę w grupach i pa-
rach trudną do zrealizowania w trakcie 
korepetycji.

R
oz

w
oj

ow
a 

(te
or

ia
 

L
. W

yg
ot

sk
ie

go
) Koncepcja Wygotskiego istotną rolę 

przypisuje nauczycielowi, gdyż to on 
wspiera rozwój samodzielności ucznia, 
a uczenie się oznacza, iż to, co jest wy-
konane przez niego z pomocą nauczy-
ciela, w najbliższej przyszłości zrobi on 
samodzielnie.

Pomoc w rozwijaniu umiejętności 
uczenia się zgodnie z możliwościami 
ucznia, które okreś la tak zwana strefa 
najbliższego rozwoju.

K
on

ek
ty

w
is

ty
cz

na

Uczenie się jest procesem, który nie 
w pełni znajduje się pod kontrolą czło-
wieka, dlatego, że następuje nie „we-
wnątrz” niego, ale na skutek połączenia 
się z informacjami oraz zasobami wy-
korzystywanej wiedzy. Nie wszystkie 
wiadomości trzeba mieć w głowie, a naj-
istotniejsze jest, aby potrafi ć znaleźć 
potrzebne informacje we właściwych za-
sobach, co uruchamia proces uczenia się.

Bardziej istotne jest uczenie samej 
czynności (umiejętność) połączenia 
z zasobami wiedzy, odnajdywaniem 
informacji i nabywaniem umiejętno-
ści niż uczenie okreś lonych informacji 
i umiejętności, uczenie uczenia się jest 
niejako celem autotelicznym. 

K
om

pl
em

en
ta

rn
a

Uczeń i nauczyciel są podmiotami pro-
cesu uczenia się–nauczania; proces ten 
jest zawsze wzajemny i jednoczes ny, 
dlatego okreś la się go jako „proces na-
uczania–uczenia się”. Konieczna jest 
więc współpraca i wspólna kontrola 
ucznia i nauczyciela. Kluczową kwe-
stią i zadaniem zarówno nauczającego, 
jak i uczącego się, jest takie dopasowa-
nie warunków nauczania–uczenia się, 
by były one optymalne w stosunku do 
potrzeb, możliwości, preferencji i prze-
konań osoby uczącej się. 

Zarówno korepetytor, jak i uczeń są pod-
miotami procesu uczenia się–nauczania, 
zadaniem korepetytora jest wspólne 
z nim odnalezienie mocnych i słabych 
stron ucznia i taka organizacja procesu 
uczenia się–nauczania, by sprzyjała jego 
zróżnicowanym preferencjom poznaw-
czym i metabolizmowi informacyjnemu.

Źródło: opracowanie włas ne (na podstawie: Dickinson, 1987, Simens, 2004, Karney, 2007, Czar-
kowski, 2015).
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zawodowych większość ludzi nie wykorzysta nigdy w życiu, a nawet, jeżeli wy-
korzystuje urządzenia lub procedury stworzone z ich użyciem, nie ma świado-
mości tego. Podobnie większość Polaków nie wie, kto, i w jakich okolicznościach 
napisał „o nierządne królestwo i zginienia bliskie”, ale posługuje się językiem 
polskim w stopniu dobrym, a nawet bardzo dobrym i chciałaby żyć w prawomyś-
lnej ojczyźnie. Niemniej jednak niezależnie od praktycznej i życiowej przydatno-
ści rozmaitych umiejętności i wiadomości trzeba je posiąść, by ukończyć szkołę, 
która jest przepustką do przyszłości, a niekiedy również spełnienia marzeń. 
Dlatego korepetytor powinien mieć świadomość, że uczy przede wszystkim dla 
osiągnięcia postawionego celu. To właś nie cel okreś la, co jest praktyczne i uży-
teczne, a co nie. Jeżeli dla osiągnięcia celu czy to zewnętrznego egzaminu, czy 
ukończenia III klasy konieczne jest rozróżnianie anachoretów od cenobitów, to 
należy ucznia tego nauczyć możliwie rzetelnie i efektywnie. Krytyki o praktycz-
ności tej wiedzy należy skierować do twórców programów i decydentów, którzy 
je zatwierdzili do realizacji. Korepetytor nie tworzy programu nauczania ani 
zakresu treściowego egzaminów, jego zadaniem jest wesprzeć proces eduka-
cji o już ustalonym programie. 

Zasada indywidualizacji i zespołowości. Zasada ta kierując swoją uwagę na 
indywidualne możliwości kształcących się, jest ważnym elementem w dyskusji 
o celowości i zasadności korepetycji i każdego nauczania indywidualnego lub 
w małych zespołach pozwalających na indywidualizację. Zwraca ona jednocześ-
nie uwagę na znaczenie zespołowości w nauczaniu. Jest również faktem, że 
„wszelka praca w grupach, w zespołach ma wysokie wartości dydaktyczne” (Pół-
turzycki, 2014, s. 270). Korepetytor jednak nie zawsze ma warunki, by uczniowi 
umożliwić pracę w zespole. Warto jednak pamiętać, że edukacja jak większość 
procesów w życiu człowieka zawieszona jest pomiędzy indywidualizmem a ko-
lektywizmem. Całkowite oderwanie się od któregoś z nich, prowadzi do degene-
racji procesu uczenia się–nauczania. Istotne jest, by uczeń w wyniku edukacji, 
a więc również i korepetycji jako jej elementu, był (czuł się) członkiem kon-
kretnej grupy, a nie jedynie w niej funkcjonował. Dobre zrozumienie tej relacji 
oznacza odrzucenie indywidualizmu jako „wolności samowoli”, ale i kolekty-
wizmu rozumianego jako „wolność mechanizmu” (por. Gadacz, 1993, s. 110). 
W praktyce istnieją sposoby, które może i powinien wykorzystywać korepetytor. 
Przede wszystkim warto, by korepetytor zachęcał ucznia do uczestnictwa w ze-
społowych projektach edukacyjnych, a nawet w miarę możliwości (aczkolwiek 
z rozsądkiem) wspierał ucznia w tym zakresie. 

Zasada trwałości wiedzy. Wskazuje na konieczność podejmowania i stoso-
wania przez nauczyciela licznych zabiegów dydaktycznych po to, aby uczniowi 
ułatwić trwałe zapamiętywanie poznanej wiedzy. Zasada ta łączy się bezpośred-
nio z etapem kształcenia, w którym następuje kontrola i ocena rezultatów na-
uczania. Zasada trwałości wiedzy i umiejętności wynika z podstawowych celów 
kształcenia, którymi są m.in. wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności 
zawodowe, zapewniające efektywne działanie w zmieniających się warunkach.
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W procesie korepetycji nie zawsze mamy do czynienia ze wszystkimi etapami 
procesu wprowadzania i utrwalania wiedzy. Często zadaniem korepetytora jest 
włączenie się w proces na drugim, trzecim lub nawet dopiero czwartym etapie. 
Jest to w istocie dużo trudniejsze zadanie niż realizowanie procesu od począt-
ku. Oznacza bowiem konieczność dopasowania się korepetytora do organizacji, 
toku i sposobu myś lenia nauczyciela wprowadzającego (uczącego w szkole), któ-
ry nie zawsze jest zgodny z tym preferowanym przez korepetytora. Typowym 
przykładem może tu być interpretacja dzieła literackiego, ale dobrym i równie 
często występującym są oznaczenia stosowane we wzorach matematycznych czy 
fi zycznych. Te często z pozoru błahe różnice mogą okazać się ważną przeszkodą 
w procesie poznawczym ucznia. 

Zasada ustawiczności kształcenia. Korepetytor realizując proces edukacyj-
ny, powinien mieć na względzie zachowanie ciągłości i systematyczności kształ-
cenia oraz rozumieć ich istotę i potrzebę. Zadaniem korepetytora w procesie 
kształcenia ucznia jest rozbudzenie takiej potrzeby samokształcenia, która bę-
dzie ewokować ustawicznym kształceniem w życiu człowieka i systematycznym 

Tabela 16. Wprowadzanie i utrwalanie wiedzy

Etapy utrwalania wiedzy 
i umiejętności Czynności nauczyciela/korepetytora

E
ta

p 
1 wprowadzanie 

nowego 
materiału

•  atrakcyjne wprowadzanie nowego materiału sprzyjające inte-
lektualnemu przeżyciu i lepszemu opanowaniu nowych treści; 

•  pobudzanie zainteresowania uczniów poprzez odwoływanie 
się do ich uprzednich doświadczeń;

•  wskazywanie teoretycznej i praktycznej użyteczności nowych 
wiadomości i umiejętności;

E
ta

p 
2 utrwalenia 

nowego 
materiału

•  doprowadzenie do powiązania nowej wiedzy z wiedzą już 
przyswojoną; 

•  ukazywanie nowych treści w różnych związkach 
przyczynowo-skutkowych; 

•  uwzględnienie w procesie opanowywania materiału trzech faz, 
tj.:

–  powierzchownego zaznajomienia z materiałem;
–  pogłębianie materiału; 
–  wyszukiwanie związków między nowym materiałem a in-

nymi zagadnieniami;

E
ta

p 
3 stosowanie 

praktyczne

•  stosowanie opanowanej wiedzy podczas zajęć praktycznych 
uwzględniając następujące etapy: 

–  wyjaś nienie sensu czynności; 
–  demonstrowanie czynności; 
–  ćwiczenie czynności w różnych układach;

E
ta

p 
4

powtarzanie 

•  powtarzanie w sposób logiczny, w innych konfi guracjach niż 
materiał był podany i przyswajany, grupowanie materiału wo-
kół pewnych kluczowych zagadnień; 

•  odpowiednie rozkładanie w czasie zajęć powtórzeniowych; 
•  powtarzanie czynności praktycznych, aż do ich zautomatyzowania.

Źródło: opracowanie włas ne.
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Tabela 17. Zasady kształcenia komplementarnego w odniesieniu do korepetycji

Zasada Uwagi dla praktyki
Świadomego 
i podmiotowego 
uczestnictwa 
wszystkich uczestników 
procesu nauczania–
–uczenia się

Skuteczność procesu korepetycji zależy od chęci poddania się temu 
działaniu (motywacji). Korepetytorzy powinni wspólnie z uczniami 
okreś lić i wiedzieć, jakie sobie cele stawiają oraz dlaczego uczestni-
czą w procesie uczenia się–nauczania. Budowanie świadomości ce-
lów i motywacji jest ważnym elementem zadań korepetytora i drogą 
do sukcesu. 

Współpracy 
nauczających 
i uczących się

Posługując się metaforą drogi, można stwierdzić, że w korepetycjach 
nie wystarczy iść obok siebie, konieczne jest, by iść razem, co nie 
oznacza, że musimy chodzić w parach lub pod rękę. Partnerstwo 
i współpraca prowadzą do sytuacji, w której role zaczynają się przeni-
kać, a korepetytor staje się mistrzem, przewodnikiem, a nawet „star-
szym bratem”.

Indywidualizacji 
i optymalizacji procesu 
kształcenia

Ważnym elementem jest diagnoza. Korepetytor powinien rozpo-
znać potrzeby i uwarunkowania, np. preferencje poznawcze ucznia. 
Diagnozę najlepiej prowadzić systematycznie, może ona stać się ele-
mentem codziennym w procesach nauczania i uczenia się. Koniecz-
na jest również u korepetytora i ucznia systematyczność w ocenie 
realizacji przyjętych celów. Zaniedbywanie obowiązków diagnozo-
wania przyczynia się do złego klimatu pracy oraz powstawania luk 
w wiadomościach, co prowadzi do niepowodzenia całego procesu.

Wszechstronnego 
aktywizowania ucznia 
do krytycznego 
i twórczego 
posługiwania się 
informacją

Wobec obecnego natłoku informacji i wszechobecnego szumu in-
formacyjnego, zasada segregowania dotyczy nie tylko samych in-
formacji, ale również ich źródeł. Korepetytor powinien starać się 
wytworzyć nawyk aktywnego, krytycznego i twórczego stosunku 
do informacji. Uczeń, który w sposób naturalny potrafi  oceniać 
i twórczo przetwarzać informacje, może w praktyce uczyć się znacz-
nie szybciej i efektywniej.

Twórczego, łącznego 
i przemiennego 
stosowania różnych 
sposobów i środków 
przekazu tak, 
aby uzupełniały 
(i dopełniały) się 
wzajemnie

Podczas korepetycji kluczowe dla tej zasady jest okreś lenie „twór-
czy”. W sposób szczególny nakłada ono na korepetytora funkcję 
stymulującą proces uczenia się–nauczania. Zadaniem korepetytora 
jest takie jego organizowanie, aby był on nie tylko zróżnicowany 
czy różnorodny, ale by stymulował ucznia i prowadził do twórcze-
go i poznawczego działania. Twórcze podejście do korepetycji po-
winno przejawiać się również tym, że korepetytor potrafi  wymyś lić 
nowe zadanie, specjalnie na potrzeby danej sytuacji czy wyzwania 
edukacyjnego.

Efektywności 
i systematyczności

Ścisłe połączenie systematyczności i efektowności z efektywno-
ścią wydaje się wręcz trudne lub nawet niemożliwe. Konieczne jest 
zastosowanie odpowiednich metod nauczania, czyniących atrak-
cyjnym sam proces. Prowadzi to również do wniosków, że warto 
korzystać z różnorodności doboru środków nauczania, w tym szcze-
gólnie (ale nie tylko) oferowanych przez media, a przede wszystkim 
media cyfrowe. 
Jednocześ nie istotne jest tu unikanie nadmiaru skomplikowanych 
form i narzędzi, będących w swojej istocie pustymi naczyniami 
i prowadzącymi w konsekwencji do znudzenia, a nawet patologii 
(uzależnienia, dekoncentracja, zaburzenia pola spostrzegania).

Źródło: opracowanie włas ne (na podstawie Tanaś, 2010; Czarkowski, 2015; Czarkowski, Strzelec, 
2018).
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doskonaleniem się. Należy pamiętać, że korepetycje są również okazją do aktu-
alizowania zdobytej wiedzy. W swoich działaniach korepetytor powinien pod-
nosić kompetencje ucznia, nadążać za rozwojem nauki i techniki. Niezależnie, 
czy mamy do czynienia z naukami humanistycznymi, społecznymi, przyrod-
niczymi, czy ścisłymi, istnieje w nich postęp, a nowoczes ność i rozwijające się 
technologie intensyfi kują go. Zajęcia edukacyjne o wysokim stopniu zindywidu-
alizowania pozwalają na bardzo efektywne poszerzanie wiedzy, jak również ni-
welowaniem tworzących się w niej luk. Aktualność wiedzy prezentowanej przez 
korepetytora jest ważnym elementem poziomu i jakości korepetycji. 

Ponadto korepetycje powinny być okazją do zapewnienia możliwości roz-
woju i wzbogacania ucznia jako osoby. Korepetycje mogą i powinny wspierać 
i rozwijać rozumienie zmieniającego się świata. Zdobywanie wiedzy powinno 
iść w parze z rozwojem etycznym i moralnym ucznia. Takie kwestie, jak uczci-
wość, ambicja w dążeniu do doskonałości, szacunek dla siebie, ale również dla 
innych, leżą u podstaw edukacji, w tym w szczególności edukacji realizowanej 
ustawicznie. 

Ujęcie komplementarne. Omawiana wcześ niej koncepcja kształcenia kom-
plementarnego wnosi do kultury dydaktycznej włas ny katalog zasad. Nie powi-
nien on zastąpić zasad klasycznych, a jedynie je uzupełnić w związku ze zmianą 
ogólnych warunków i podejścia do procesu uczenia się–nauczania. Podstawowy 
opis zasad zaprezentowano wcześ niej, tu autor odnosi je do sytuacji korepetycji. 

Analiza zasad kształcenia komplementarnego prowadzi do ważnych wnio-
sków dla praktyki. Stawia ona również ważne zadanie przed korepetytorem.

Ważne zastrzeżenie. Korzyści wynikające ze stosowania zasad dydaktycz-
nych wydają się oczywiste, w tym m.in. usprawniają przebieg zajęć, nadają im 
okreś lony sens, logikę, a również tempo, pomagają racjonalizować i regulować 
pracę zarówno uczniów, jak i korepetytorów. Zasady dydaktyczne mają również 
okreś lony wpływ na dobór metod i technik stosowanych w toku procesu uczenia 
się–nauczania. Trzeba jednak niewątpliwe zaznaczyć, że korepetycje są bardzo 
szczególnym przypadkiem procesu uczenia się–nauczania. Zwykle mamy w nim 
do czynienia z pracą 1 na 1 lub 1 na 2, na 3. Jedynie nieliczne przypadki (formy) 
odchodzą od tej zasady. Konieczna jest więc ich właściwa i dostosowana do spe-
cyfi ki interpretacja, uwzględniająca wspomnianą specyfi kę, wzmacniająca jej 
mocne strony, a neutralizująca (głusząca) słabe strony tej formy edukacji. 

 3.4. Monitorowanie, obserwacja i udzielanie informacji zwrotnych
W badaniach nad efektywnością pomocy zarówno w nauce, jak i w omówionych 
dalej badaniach sondażowych poświęconych korepetycjom widać, że jest to zja-
wisko nie tylko powszechne, ale również przynoszące spodziewany efekt. W pu-
blikowanym piśmiennictwie fachowym, nawet uwzględniając charakterystyczne 
dla tego piśmiennictwa naciski na badania przynoszące pozytywne wyniki, moż-
na dostrzec, że jedynie niewielka część badań nad tutoringiem (rozumianym jako 
korepetycje koleżeńskie) wykazuje brak efektów. Tutoring może rzeczywiście 
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być bardzo efektywny, jednak nie znaczy to, że efektywność zawsze będzie au-
tomatycznie osiągana. Również badania polskie wskazują na pozytywny odbiór 
korepetycji, co może być spowodowane postrzeganiem ich jako skuteczne, ale 
w żadnym wypadku nie oznacza, że są one skuteczne zawsze, i że są odpowiedzią 
na wszystkie problemy (Cohen, Kulik, Kulik, 1982; Topping, Ehly, 1998).

Celem każdego korepetytora powinno być zmaksymalizowanie skuteczno-
ści nauki. Aby tak się stało, należy ucznia obserwować, dawać mu i przyjmować 
od niego informacje zwrotne, a w razie potrzeby — adekwatnie interweniować. 
W tym celu, w pierwszej kolejności rozsądnie jest wykorzystać metodę, któ-
ra w literaturze fachowej jest przedstawiana jako efektywna. Jest ona do zre-
alizowania dla instytucji organizujących pomoc w nauce, szkół, fundacji czy 
organizacji społecznych. Należy bardzo dokładnie i szczegółowo zaplanować 
nauczanie dodatkowe. Jeżeli korepetytorami mają być wolontariusze lub osoby 
nieprzeszkolone, np. inni uczniowie, powinno się ich przeszkolić oraz dostar-
czyć im potrzebne i odpowiednie materiały. Następną równie ważną kwestią jest 
dyskretna, ale baczna obserwacja) już odbywających się korepetycji. W ich trak-
cie należy korepetytorom, a niekiedy również uczniom dostarczać informacji 
zwrotnych i interweniować tam, gdzie jest to potrzebne, i co ważne, chwalić 
i motywować (Topping, 2000b). Trzeba pamiętać, iż korepetytorzy niebędący 
profesjonalistami również powinni mieć pewną swobodę w działaniu. To jest 
ważny czynnik powodzenia. Swoboda korepetytora i ucznia w radzeniu sobie 
z problemami jest ważna dla ich komfortu pracy. Trzeba poinformować korepe-
tytorów i uczniów, że chwilowe trudności w nauce są normalne, nie są więc winą 
żadnej ze stron. Powinni wiedzieć, do kogo mogą się zwrócić, w razie, gdyby 
jedno z nich (lub oboje) miało jakieś trudności.

Autorzy, którzy badają skuteczność korepetycji koleżeńskich wskazują jako 
dobre rozwiązanie stworzenie miniporadnika, proponując formę podręcznego 
spisu problemów występujących najczęściej w nauczaniu, oczywiście wraz z ra-
dami, jak można by je rozwiązywać, przy czym należy zauważyć, że jest to zja-
wisko dynamiczne (Topping, 2011, s. 112). Należy podkreś lić, że w warunkach 
polskich tworzenie tego typu poradników nie jest częstą praktyką. Spotyka się 
natomiast materiały dla uczniów uczestniczących w samopomocy koleżeńskiej 
i różnych formach edukacji rówieś niczej w ramach różnego rodzaju programów 
społecznych. Materiały te również mogą być źródłem wartościowych porad 
metodycznych. 

Niektórzy korepetytorzy w wywiadach zwracali uwagę na dokumentowanie 
postępów. Korepetytor powinien notować realizowane zadania i postępy czy-
nione przez ucznia. W przekonaniu tych korepetytorów warto niekiedy do niech 
wracać, również z uczniem, aby uzmysłowić sobie wymiar wykonanej pracy 
i osiągnięte wyniki. Korepetytor może od czasu do czasu zapoznać z tą dokumen-
tacją rodziców ucznia, zwłaszcza, gdy wykazują takie zainteresowanie. Retro-
spekcja lub sama jej możliwość bywa czasem znakomitym źródłem motywacji.

Jeszcze kilka dobrych rad. Prowadząc korepetycje zwłaszcza z uczniem, 
który ma kłopoty z rozumieniem materiału i to niezależnie czy spowodowane 
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zaległościami, brakiem zdolności, czy barierami emocjonalnymi, warto pamię-
tać i realizować kilka postulatów: 
• zauważać i rozwiązywać wszelkie problemy, zanim staną się one trudne do 

opanowania;
• chwalić za rzeczywiste, ale nawet niewielkie osiągnięcia;
• wykorzystywać wszystkie możliwości udzielania pochwał również za okazy-

wanie zaangażowania, by podtrzymywać silną motywację do nauki;
• monitorować, czy wybierane metody nauczania nie zmniejszają skuteczności 

uczenia się;
• pielęgnować dobre relacje;
• upewniać się, czy wykorzystywane materiały są adekwatne do treści i kom-

plementarne do możliwość, predyspozycji i umiejętności ucznia;
• ustawicznie obserwować proces realizowanego uczenia się–nauczania.

Korepetycje to dynamiczny społeczny proces, który ma swoje wymiary 
i zmienność. Istotne jest systematyczne obserwowanie tych czynników i ade-
kwatne do ich zmian reagowanie. Nie tylko jest to czynnikiem zwiększającym 
efektywność procesu nauczania–uczenia się w trakcie korepetycji, ale w wielu 
wypadkach warunkującym jego powodzenie. 

Jak wspomóc efektywność korepetycji? Praktyka udzielania korepetycji 
oraz badania prowadzone w tym zakresie zarówno w Polsce, jak i za granicą po-
zwalają na sformułowania grupy dyrektyw. Należy tu zaznaczyć, że ze względu 
na różne rozumienie pojęcia korepetycje i jego zróżnicowane i bardzo szero-
kie znaczenie bezrefl eksyjne przenoszenie wyników badań i ustaleń czynio-
nych w różnych kręgach może przynieść opłakane skutki. Należy najpierw 
starannie ustalić znaczenia użytych pojęć oraz zakres i przedmiot prowadzonych 
badań. Niemniej wobec niezbyt dużej grupy badań nad korepetycjami każde jest 
cenne, zwłaszcza że trudno jest przeprowadzić (a nawet chyba sobie wyobrazić) 
badania nad skutecznością korepetycji przeprowadzone na zasadach tradycyjne-
go eksperymentu dydaktycznego na dużej próbie uczniów (Daiute, 1989, Top-
ping, Bryce, 2004).

 3.5. W świetle badań włas nych
Jak zaznaczono wcześ niej na następnym etapie badano za pomocą wywiadu 
kwestionariuszowego osoby, które uczestniczyły w korepetycjach jako ucznio-
wie, lub których dzieci uczestniczyły (uczestniczą) w korepetycjach. W trakcie 
wywiadów z 3238 osobami, zapytano je o to „jakie znaczenie w korepetycjach 
mają różne czynniki?”. Na trzecim etapie badań zadano również o to 48 kore-
petytorów w czasie wywiadów o charakterze narracyjnym. W obu wypadkach 
dla ułatwienia i uporządkowania wypowiedzi posłużono się listą. Wpisano na 
nią wszystkie czynniki, jakie wymieniono w trakcie badań przygotowawczych 
(burza mózgów w trakcie fokusa). Sędziowie kompetentni przydzielili czynniki 
do grupy opisujących klimat społeczny lub kulturę dydaktyczną, lub pozostałe. 
Czynniki przypisane do grupy opisujących klimat oznaczono kursywą, czynniki 



76 Korepetycje w cyfrowym świecie — analiza nie tylko etnografi czna

opisujące kulturę dydaktyczną pogrubiono, pozostałe pozostawiono bez zmian. 
Wymienione były następujące czynniki:
• ambicje, marzenia, nadzieje ucznia;
• dostępność korepetycji i korepetytorów (usługi);
• korzystanie z technik cyfrowych przez korepetytora;
• mądrość i umiejętność przekazania wiedzy;
• miejsce udzielania korepetycji;
• moda na korepetycje;
• negatywna opinia o pobierających korepetycje;
• niezwykłe metody nauczania w trakcie korepetycji;
• opinie o korepetytorze;
• pogoda ducha korepetytora;
• rygoryzm korepetytora;
• rygoryzm rodziców (opiekunów);
• stosunek korepetytora do ucznia;
• stosunek rodziców (opiekunów, rodziny) do korepetycji;
• stosunek rodziców (opiekunów, rodziny) do korepetytora;
• sytuacja szkolna ucznia;
• warunki udzielania korepetycji (światło, pomoce, cisza, środki techniczne); 
• wiara ucznia we włas ne możliwości; 
• wiedza merytoryczna korepetytora;
• wspólne zainteresowania;
• wygląd (aparycja) korepetytora;
• zaangażowanie ucznia;
• zdolności ucznia.

Jak widać, sędziowie 4 z nich zaliczyli do opisujących klimat, a 9 do opisu-
jących kulturę dydaktyczną. Należy podkreś lić, że czynnik „mądrość i umie-
jętność przekazania wiedzy” uznano za należący do obu tych kategorii. Jest to 
bowiem z jednej strony czynnik związany z kompetencjami, ale również zdolno-
ściami, w tym motywacjami, wartościami itp. korepetytora, z drugiej zaś w spo-
sób istotny wpływa na klimat społeczny korepetycji. 

Głębsza analiza opisów i wypowiedzi, w szczególności sędziów kompetent-
nych i korepetytorów, prowadzi do wniosku, że czynniki opisujące poszczególne 
wskazane w modelu elementy konstytutywne są zbiorami rozmytymi. W róż-
nym stopniu opisują poszczególne elementy warunkujące efekt korepetycji. 

W trakcie badania zastosowano pięciostopniową skalę: zdecydowanie pozy-
tywne, raczej pozytywne, trudno powiedzieć, raczej negatywne, zdecydowanie 
negatywne. Przy czym opinie — trudno powiedzieć — traktowano również jako 
bez znaczenia. Nie są to stwierdzenia równoznaczne, jednak zarówno w prak-
tyce badawczej, jak i w życiu mają podobny skutek — nie są brane pod uwagę. 

Respondentów z obu grup poproszono o wskazanie kluczowych z ich per-
spektywy czynników, przy czym okreś lono maksymalną ich liczbę do zazna-
czenia — do 5. Opinie respondentów były bardzo zróżnicowane. Wyniki dla 
obu grup są przedstawione w rozdziałach im poświęconych. Tu jednak do celów 
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Tabela 18. Porównanie wskazań wśród korepetytorów i uczniów 5 (do 5) kluczowych 
czynników

Pozycja wśród 
korepetytorów

Wskazania 
korepetytorów Czynniki Wskazania 

uczniów

Pozycja 
wśród 

uczniów

21 3 Ambicje, marzenia, 
nadzieje ucznia 212 14

19 4 Dostępność korepetycji 
i korepetytorów (usługi) 15 24

6 12 Korzystanie z technik cy-
frowych przez korepetytora 931 7

2 40 Mądrość i umiejętność 
przekazania wiedzy 2168 1

5 14 Miejsce udzielania 
korepetycji 740 9

22 2 Moda na korepetycje 452 11

20 3 Negatywna opinia o pobie-
rających korepetycje 96 22

24 1 Niezwykłe metody naucza-
nia w trakcie korepetycji 129 18

18 4 Opinie o korepetytorze 367 12

8 8 Pogoda ducha korepetytora 71 23

17 4 Rygoryzm korepetytora 231 13

16 4 Rygoryzm rodziców 
(opiekunów) 98 21

3 26 Stosunek korepetytora do 
ucznia 1975 2

15 4 Stosunek rodziców (opieku-
nów, rodziny) do korepetycji 1312 4

10 6
Stosunek rodziców 

(opiekunów, rodziny) do 
korepetytora

193 15

14 4 Sytuacja szkolna ucznia 121 20

12 5
Warunki udzielania kore-
petycji (światło, pomoce, 
cisza, środki techniczne) 

742 8

9 7 Wiara ucznia we włas ne 
możliwości 192 16

1 43 Wiedza merytoryczna 
korepetytora 1640 3

23 1 Wspólne zainteresowania 132 17

13 4 Wygląd (aparycja) 
korepetytora 721 10

4 21 Wynagrodzenie 1121 5

7 11 Zaangażowanie ucznia 945 6

11 5 Zdolności ucznia 124 19

Źródło: opracowanie włas ne.
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zilustrowania znaczenia czynników budujących konstytutywne elementy kore-
petycji przedstawiono porównanie wskazań w grupie uczniów i korepetytorów. 
Bardziej szczegółowe omówienie wskazań każdej z grup znajduje się w rozdzia-
łach im poświęconych. 

Kolorem jas noszarym oznaczono czynniki wskazane przez uczestników ba-
dania jako szczególnie znaczące, a kolorem ciemnoszarym te, które w ocenie 
członków każdej z badanych grup mają znikome znaczenie. Należy podkreś lić, 
że obie grupy zgodnie wskazują na 3 najważniejsze czynniki. Są to:
• wiedza merytoryczna korepetytora;
• mądrość i umiejętność przekazania wiedzy;
• stosunek korepetytora do ucznia.

Czynniki te występują wprawdzie w różnej kolejności, jednak różnice mię-
dzy nimi są niewielkie. U korepetytorów najistotniejszy jest czynnik wiedzy 
merytorycznej, natomiast zaraz po nim — umiejętność przekazywania wiedzy, 
przy czym różnica między nimi jest w zasadzie statystycznie mało istotna (po-
niżej 10%). Dla uczniów najbardziej istotna jest umiejętność przekazywania wie-
dzy, nieco mniej otrzymała relacja korepetytora do ucznia, natomiast dopiero 
3 miejsce zajmuje wiedza merytoryczna. Wszyscy wskazują również jako istotny 
czynnik wynagrodzenie (w tym również jego brak), zaznaczając jednak, że nie 
jest on najważniejszy, może być, wszakże czynnikiem ograniczającym dostęp-
ność do korepetycji. 



 Rozdział 4

 Uczniowie — uczestnicy korepetycji 

 4.1. Przyczyny trudności szkolnych
Pojęcie trudności szkolnych. Uczestnictwo w korepetycjach wiąże się zwy-
kle z wieloma trudnościami w przebiegu nauczania szkolnego. Chociaż coraz 
częściej występują sytuacje, w których uczniowie uczestniczą w prywatnych 
lekcjach, by poszerzyć swoją wiedzę ponad program szkolny. W tradycji oświa-
towej przyjęło się mówić o niepowodzeniach szkolnych, chociaż coraz częściej 
współcześ nie używa się okreś lenia: „trudności” ze względu na dynamiczny cha-
rakter takiego okreś lenia i cechującą go perspektywę zmiany. W tym kontek-
ście mianem trudności szkolnych (czy szerzej edukacyjnych) możemy okreś lić 
„sytuacje, które charakteryzują się występowaniem wyraźnych rozbieżności 
między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a postępo-
waniem uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczania” (Ku-
pisiewicz, 1984, s. 211). Jest to zjawisko dość powszechne w świecie, o czym 
może świadczyć między innymi Rezolucja z 14 grudnia 1989 r. Rady Wspólnoty 
Europejskiej i Ministrów Edukacji zgromadzonych w Radzie w sprawie walki 
z niepowodzeniami szkolnymi. Jak zauważył cytowany już Czesław Kupisie-
wicz, w krajach Europy już w latach 90. ubiegłego wieku osiągnęły one znaczne 
rozmiary (Kupisiewicz, 1995). 

Rodzaje trudności. Uogólnione trudności w uczeniu się można podzielić, po-
dobnie jak czyni to dydaktyka ogólna (Kupisiewicz, 1972, Tyszkowa, 1972), na:
• związane z osobą ucznia — są to wszystkie te trudności, których źródło lub 

charakter wiążą się bezpośrednio z uczniem, jego cechami osobowymi, psy-
chicznymi, możliwościami poznawczymi;

• związane z nauczycielem — są to wszystkie te trudności, których źródło lub 
charakter wiążą się bezpośrednio z osobą nauczyciela, w szczególności jego 
preferencjami poznawczymi, kompetencjami, postawami, otwartością na róż-
norodność i gotowością na zmiany;

• związane z organizacją i przebiegiem procesu nauczanie–uczenie się — 
niestety, postęp w oświacie nie zawsze nadąża za rozwojem społecznym 
i w konsekwencji osobną grupę trudności stanowią: niedostateczne rozwią-
zania systemowe. 
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Przy charakteryzowaniu poszczególnych grup trudności warto zwrócić uwagę, 
że trudno tu o podział doskonale rozłączny, niestety zazwyczaj trudności w nauce 
mają etiologię zróżnicowaną lub trudną do jednoznacznego i pewnego okreś lenia. 
Niemniej jednak istnieją pewne grupy zjawisk, które w tym kontekście pojawiają się 
w sposób wzmożony i można je uznać za typowe (oczywiście do pewnego stopnia). 

Korepetytor może i powinien postarać się zdiagnozować rodzaj trudności, 
jakich doświadcza uczeń. Bez tego wysiłki będą często tylko niecelowym po-
wtarzaniem treści, co mimo ogromu włożonego wysiłku nie przyniesie spodzie-
wanych efektów lub będą one całkowicie nieadekwatne do poniesionego trudu. 
Najprostszą drogą do osiągnięcia sukcesu jest zdiagnozowanie przyczyn.

Tabela 19. Typowe przyczyny trudności w uczeniu się 

Grupa Typowe przyczyny trudności

związane 
z osobą ucznia

•  niedostateczne predyspozycje lub specyfi czne zaburzenia w procesach 
poznawczych;

•  niedostateczne umiejętności przeprowadzenia odpowiednich operacji in-
telektualnych, analizowania, syntetyzowania, wnioskowania, uogólniania, 
porównywania;

•  braki w treściach z poprzednich okresów edukacji (spowodowane absencją, 
zmianą szkoły lub systemu szkolnego);

•  niedostatek podstawowych umiejętności przedmiotowych;
•  niewłaściwe sposoby uczenia się wynikające z nieznajomości zasad 

autodydaktyki;
•  niedostosowanie roli społecznej;

związane 
z osobą 
nauczyciela

•  niedostateczne umiejętności pedagogiczne — wychowawcze;
•  niestosowanie diagnozy i ewaluacji formatywnej;
•  brak stosowania lub nieumiejętność stosowania adekwatnych metod 

nauczania;
•  odstąpienie od wyrównywania braków w wiedzy uczniów;
•  dominacja werbalizmu lub w inny sposób jednostronność w metodach 

nauczania;
•  brak umiejętności kontroli i oceny uczniów, w tym brak rytmiczności;
•  niedostateczne wykorzystywanie doświadczeń społecznych i intelektual-

nych osiągnięć uczniów;
•  bezwzględność wymagań;
•  brak otwarcia na informację zwrotną;

związane 
z organizacją
i przebiegiem 
procesu 
nauczanie–
–uczenie się

•  niedostateczne rozwiązania organizacyjne w aspekcie sytuacji społecznej 
ucznia; 

•  ograniczony (głównie ze względów ekonomicznych) dostęp do form 
edukacyjnych;

•  niedostatecznie przygotowana baza dydaktyczna;
•  źle ustrukturyzowany lub niewłaściwy (nieadekwatny) układ treści 

kształcenia;
•  nieodpowiedni dobór terminologii, słownictwa, z dużym stopniem 

abstrakcyjności,
•  trudny materiał programowy przy braku odpowiednich podręczników lub 

materiałów dydaktycznych.

Źródło: opracowanie włas ne.



81Uczniowie — uczestnicy korepetycji

Przyczyny trudności. Za przyczyny trudności w uczeniu się (trudności 
szkolnych) można uznać te cechy i zjawiska, które uniemożliwiają, zakłócają lub 
w inny sposób czynią mało efektywnym proces uczenia się–nauczania w toku 
nauki szkolnej. Istnieją pewne przyczyny trudności, stosunkowo najbardziej po-
wszechne, można stwierdzić, typowe dla danej grupy. 

Warto dodać, że istnieją również specyfi czne trudności odnoszące się do sposo-
bu edukacji np. do uczenia się za pomocą e-learningu czy uczenia się w grupach lub 
samotnie. Wśród nich, w sposób szczególny, należy zwrócić uwagę na kwestię ba-
riery technologicznej, potrzebę samotności lub konieczność uczenia się wśród ludzi. 

Przyczyny społeczne. Warto zauważyć, że współcześ nie, poza przyczyna-
mi o charakterze poznawczym lub dydaktycznym, zwraca się uwagę, iż niepo-
wodzenia dotyczą „przede wszystkim uczniów wywodzących się ze środowisk 
niekorzystnie usytuowanych pod względem materialnym, społecznym i kultural-
nym” (Kupisiewicz, 1995, s. 8). Kluczowym aspektem są tu warunki materialne 
rodziny ucznia, między innymi: dochody rodziców, mieszkanie, zaopatrzenie 
w przedmioty niezbędne do nauki, zabawy, udział dzieci w pracach i zajęciach 
domowych, zwyczaje i tradycje kulturowe wynoszone z domu. Społeczne przy-
czyny niepowodzeń szkolnych są często efektem braków i niedomagań środowi-
ska wychowującego, które albo im pozwalają na wybranie społecznej postawy 
u dziecka (dziecko tzw. zaniedbane), albo przyczyniają się do ukształtowania 
w nim antyspołecznej postawy. Wśród często spotykanych zarówno dawniej, jak 
i dziś przyczyn, wymienić można dysfunkcję i rozpad rodziny z jej najbardziej 
niebezpiecznym dla dziecka zjawiskiem, jakim jest „złe pożycie rodziców”, brak 
pozytywnego wpływu wychowawczego, w szczególności brak zainteresowania 
się dzieckiem i opieki nad nim czy negatywny wpływ wywierany przez rodzi-
nę — awantury i alkoholizm (Konopnicki, 1976, s. 89). Sytuacja społeczna dzieci 
i młodzieży jest również często determinowana przez takie czynniki, jak wy-
kształcenie i zawód rodziców lub opiekunów ucznia, ich pozycja w środowisku 
pozaszkolnym i szkolnym, a także udział w pracach pozaszkolnych organizacji 
dziecięcych i młodzieżowych. O kulturalnych warunkach życia uczniów decy-
dują zaś — poziom potrzeb kulturalnych rodziców i rówieś ników, poziom życia 
umysłowego rodziców, kultury ogólnej i językowej, potrzeb estetycznych, życia 
towarzyskiego, autorytet intelektualny osób z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Niewątpliwie korepetytor powinien być świadomy, że uczniowie wywodzą-
cy się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem mogą mieć różnego rodzaju 
trudności szkolne z tym związane. Ich źródłem mogą być zarówno niedostatki 
związane z brakiem możliwości nabycia pewnych kompetencji w środowisku 
wychowania (np. zasób słów), jak i kompleksy czy lęki przed zmianami i no-
wymi nieznanymi okolicznościami, jakie niesie środowisko szkoły. Przyczyną 
może być tu również nietolerancja lub dyskryminacja w środowisku, zarówno 
wśród uczniów, jak i niekiedy również wśród nauczycieli. Do przyczyn społecz-
nych i ekonomicznych należy również brak środków na zorganizowanie korepe-
tycji dla ucznia. Warto zaznaczyć, że ważne działania w tym zakresie podejmują 
niektóre organizacje pozarządowe np. Fundacja Junior (http://fundacjajunior.
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pl/), Fundacji EY (http://www.szkolenia.uksw.edu.pl/node/702) i wiele innych. 
Dużo szkół i placówek oświatowych organizuje również pomoc w nauce o cha-
rakterze korepetycji prowadzonych przez nauczycieli lub nawet uzdolnionych 
i kierowanych przez nauczycieli uczniów. W tym ostatnim wypadku działania te 
mają często charakter swoistego tutoringu. 

 4.2. Zmysły i zdolności
Poznawanie uczniów. Ze zrozumiałych przyczyn szkoła, która jest zbiorowym 
zaprzeczeniem indywidualności człowieka, i w której uczeń staje się zakład-
nikiem procesu edukacyjnego, będącego z jego perspektywy „rytuałem, które-
go nie można zrozumieć do końca, a który trzeba przestrzegać” (Nalaskowski, 
1999, s. 80) w realizowanym procesie uczenia się–nauczania nie uwzględnia i nie 
może uwzględniać indywidualnych preferencji edukacyjnych. Jedyne kwestie 
uwzględniane przez metodyki nauczania to problem rozwoju. W szkole uwzględ-
nia się etapy rozwoju człowieka, mniej więcej do początku szkoły średniej lub 
starszych klas szkoły podstawowej. Wyjątek stanowi edukacja dorosłych, tu 
częściej, zwłaszcza w niektórych jej segmentach, np. doskonaleniu menagerów, 
uwzględnia się zróżnicowaną specyfi kę stylów nauczania, niekiedy inteligencji 
wielorakich czy preferencji poznawczych. 

Kluczowe jest odnalezienie drogi do umysłu ucznia. Żeby ją zrozumieć, 
należy poznać uczestnika korepetycji. Ponieważ kwestie rozwojowe i ich 
wpływ na proces nauczania i wychowania są szeroko omówione, tu skoncentruję 
się na innych kwestiach wpływających na uczenie się. 

Zmysły i uczenie się. Arystoteles w traktacie O duszy stwierdził, że nie ma 
nic w umyś le, czego by przedtem nie było w zmysłach. Zasadniczo do dziś za-
równo psychologia, jak i dydaktyka uznają, że człowiek uczy się poprzez od-
bieranie wrażeń. Człowiek odbiera różnego rodzaju wrażenia i dlatego możemy 
mówić o percepcji:
• somatycznej,
• ruchu,
• słuchowej,
• wzrokowej,
• mowy.

Każdy rodzaj percepcji jest odbierany i analizowany w innych sferach mózgu. 
Ilustruje to rysunek 12.

Sensoryczne typy uczenia się. W praktyce szkolnej, w zależności od prefe-
rencji poszczególnych zmysłów, można połączyć uczniów w grupy wzrokow-
ców, słuchowców czy kinestetyków. Te trzy zmysły dominują w procesie uczenia 
się ludzi. Dzięki danemu zmysłowi osoby prezentujące okreś lony typ sensorycz-
ny uczenia się szybciej i łatwiej zapamiętują materiał, a nauka nie jest już tak 
uciążliwym obowiązkiem. Rozumienie preferowanego przez ucznia stylu poma-
ga zarówno korepetytorowi w przekazywaniu wiedzy, jak i uczniowi w czasie 
korepetycji czy w trakcie samodzielnej nauki. 
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W związku z preferencją sensoryczną, można mówić o wzrokowcu, słuchow-
cu i kinestetyku. Ich charakterystykę prezentuje tabela 20.

Niektórzy badacze zjawisk uczenia się sensorycznego wskazują na istnienie 
specjalnej podgrupy kinestetyków nazywanych czuciowcami. Uczniowie tacy 
są raczej spokojni, empatyczni i wrażliwi. Lubią s nuć refl eksje, zastanawiać się. 
Spokojnie, ale silnie wszystko przeżywają i mają bogate życie emocjonalne. Za-
zwyczaj mówią cicho i „rzadko posługują się językiem zmysłów” (Rose, Tarasz-
kiewicz, 2006, s. 19).

Metody służące poszczególnym typom sensorycznym. Mówiąc o meto-
dach nauczania, warto pamiętać o najlepszych sposobach uczenia się i nauczania 
dla każdego z typów. 

Świadomy sensorycznych typów uczenia się korepetytor, traktuje wiedzę 
o tych preferencjach podopiecznych jako wskazówki pomocne w planowaniu 
i obserwacji pracy z uczniem, również jako wskazówkę przydatną w modyfi kacji 
metod stosowanych w procesie uczenia się–nauczania.

Rola zdolności. Zgodnie z tradycyjnym podejściem w niniejszej publikacji 
przyjęto, że zdolność jest to indywidualna właściwość osobowości człowieka, 
której nie można sprowadzić do wykształconych nawyków, ale dzięki któ-
rej można kształtować różnego rodzaju nawyki, sprawności i umiejętności 
(Hornowski, 1978, s. 48). 

W całkiem nieodległej przeszłości istniał spór, czy na powstawanie zdolności 
ma wpływ biologia, w szczególności genetyka organizmu ludzkiego, czy też jest 
to efekt wpływu społecznego (opisuje go Hornowski, 1978). Dziś wiadomo, że 
na rozwój zdolności istotny wpływ mają nie tylko predyspozycje genetyczne, 
ale także środowisko, w którym dziecko czy młody człowiek się rozwija. Warto 
pamiętać, że rozwój zdolności jest ściś le związany z etapami rozwoju dziecka. 
Zdolności dzielimy na:

Rysunek 12. Obszary percepcji. 
Źródło: opracowanie włas ne na podstawie; M. Jagodzińska, Psychologia pamięci. Badania, teorie, 
zastosowania, Gliwice 2008, s. 75–111; A. Augustynek, Wstęp do psychologii, Warszawa 2009.
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• ogólne — ujawniające się niezależnie od specyfi ki działania, jak np.: inteli-
gencja czy sprawność ruchowa, wrażliwość emocjonalna;

• specjalne — związane z okreś loną dziedziną lub dziedzinami, np.: muzycz-
ne, plastyczne, techniczne, językowe, literackie i matematyczne.
W okresie przedszkolnym i wczes noszkolnym różnice między dziećmi prze-

ciętnymi a zdolnymi zaczynają się nasilać. Ważne jest właściwe oddziaływa-
nie wychowawcze oraz stymulowanie rozwoju i nauki zgodnie z możliwościami 
uczestników procesu nauczania–uczenia się.

Współcześ nie coraz częściej pojawiają się sytuacje, w których korepetycji 
poszukują uczniowie zdolni, chcący inwestować w swoje predyspozycje. Szko-
ły powszechne niekiedy nie mają wystarczających możliwości, by skutecznie 
wspierać rozwój ucznia zdolnego. Osoby obdarzone wybitnymi zdolnościami 
(zwłaszcza kierunkowymi) wymagają dobrego diagnozowania i właściwie do-
branych metod pracy (Limont, 2010). 

Tabela 20. Sensoryczne typy uczenia się

Typ Charakterystyka Preferencje sensoryczne Typowe zwroty 
W

zr
ok

ow
cy

 

Wolą myś leć obrazami niż 
słowami. Dobrze radzą so-
bie, pracując z obrazami, 
wizualizując i obracając 
nimi w swoim umyś le. Sta-
rają się wprowadzić porzą-
dek konstruując, aranżując, 
naprawiając.

Szybciej zapamiętują kolo-
rową informację przekazaną 
za pomocą map, diagramów, 
rysunków, grafów czy wykre-
sów. Ważnym elementem jest 
uporządkowanie stanowiska 
pracy, by każda rzecz leżała 
na swoim miejscu i nie roz-
praszała uwagi uczącego się.

Punkt widzenia,  to jest jas-
ne,  ciemna sprawa,  z lotu 
ptaka, mglista sprawa, na-
świetlać,  światło w tunelu, 
olś niewające, „zobacz, jak 
to pachnie”, „spójrz, jaka 
to dobra muzyka”.

Sł
uc

ho
w

cy
 

Uczą się najlepiej wtedy, gdy 
słyszą informacje. Dobrze 
zapamiętują nazwy włas ne, 
szybko uczą się wierszyków, 
rymowanek, melodii. 

Uczą się, słuchając, ale i mó-
wiąc. Preferują wykłady, 
dyskusje, mówienie, również 
rozmowy sieciowe. Wolą 
naukę raczej w cichych wa-
runkach, gdyż nadmierne 
bodźce słuchowe rozpraszają 
ich uwagę.

Słyszalny, głoś ny, cichy, 
słyszeć, stwierdzić, zanie-
mówić, brzmieć dobrze 
(źle), donoś ny problem, 
to mi zgrzyta, uczta dla 
uszu, dobry ton, „posłu-
chaj jak tu ładnie”, „słu-
chaj, jakie to dobre”.

K
in

es
te

ty
cy

 

Uczą się najskuteczniej po-
przez wykonywanie czyn-
ności. Dobrze sprawdzają 
się także ćwiczenia, umożli-
wiające zastosowanie nowo 
poznanej wiedzy w codzien-
nym życiu. Można powie-
dzieć, że są urodzonymi 
odkrywcami; realizują się 
przez robienie, a nie przez 
myś lenie o zadaniu przed 
jego rozpoczęciem.

Najlepiej chłoną wiedzę przez 
doświadczenie, przykład i ćwi-
czenia. Uczenie kinestetyczne 
jest metodą nauczania, która 
stawia na naukę przez aktyw-
ność fi zyczną bardziej, niż 
słuchanie lub oglądanie de-
monstracji. W nauce uwzględ-
nia korzystanie z demonstracji, 
fi lmów wideo odnoszących się 
do świata rzeczywistego, stu-
dium przypadku.

Naładowany, emocjonal-
ny, czuję, płynę, to mnie 
porusza, mam przeczucie, 
czuję napięcie, niepokój, 
to ma dobry smaczek, 
ś liska sprawa, „w gorącej 
wodzie kąpany”, „targany 
sprzecznościami”.

Źródło: opracowanie włas ne na podstawie (Rose, Taraszkiewicz, 2006; Linksman, 2005; Włodarski, 
1990).
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Teoria inteligencji wielorakich. Bazując na doświadczeniu i niektórych 
koncepcjach związanych ze zdolnościami, stworzono koncepcję inteligencji wie-
lorakiej. Teoria ta została opracowana przez dr. Howarda Gardnera (profesora 
Uniwersytetu Harvarda) i ogłoszona w 1983 roku (Gardner, 1983). Koncepcja 
ta zakłada, że inteligencja nie jest jedną cechą opisującą możliwości człowie-
ka w zakresie aktywności intelektualnej. W zamian przyjmuje, że istnieje kilka 
rodzajów inteligencji adekwatnych do tego, o jaki rodzaj aktywności ludzkiej 
chodzi. Gardner wskazuje, że inteligencja jest zjawiskiem dynamicznym i wie-
lopłaszczyznowym. Zakłada, że wykracza ona poza zdolności lingwistyczno- 
-logiczne, które są tradycyjnie testowane i oceniane. Gardner przeanalizował 
wiele badań z zakresu: neurologii, psychologii, psychometrii i antropologii. Na 
ich bazie wyodrębnił (w pierwszej wersji koncepcji) 7 rodzajów inteligencji. 
Początkowa lista 7 rodzajów inteligencji została rozszerzona przez autora do 8. 
Obecnie kontynuatorzy proponują nowe, dłuższe listy. Na potrzeby naszego 
opracowania pozostaniemy przy pierwotnej wersji koncepcji. 

Charakterystykę poszczególnych inteligencji prezentuje tabela 22.
Jak wynika z tabeli 22, a również z doświadczeń nauczycieli i korepetytorów, 

zdolności mają znaczący wpływ na proces uczenia się–nauczania. 

Tabela 21. Metody pracy wspierające uczenie się według typów sensorycznych

Wzrokowiec Słuchowiec Kinestetyk
•  tworzy materiał grafi czny, 

tego, czego się uczy — two-
rzy wizualizacje; 

•  robi notatki używając koloro-
wych długopisów, mazaków, 
zakreś laczy czy kredek; 

•  informacja jest przekazana 
wzrokowo i pisemnie, np. za 
pomocą wykresów, tabelek, 
diagramów, rysunków itp.; 

•  to, o czym mówi korepetytor, 
uczeń może ś ledzić wzro-
kiem w książce, zeszycie czy 
na tablicy; 

•  wokół panuje cisza i porządek; 
•  zapisuje nowo poznane słowa 

i przykleja je w różnych miej-
scach w swojej przestrzeni, 
na które często patrzy.

•  współpracuje, dyskutuje, 
wymienia zdanie z innymi; 

•  informacja jest przedstawio-
na werbalnie; 

•  odpowiada na pytania; 
•  czyta na głos swoje notatki; 
•  powtarza, stosując różną 

intonację; 
•  układa rymowanki, wierszy-

ki, piosenki; 
•  tworzy mapy myś li i na głos 

omawia ich elementy; 
•  słucha nagrań nowych słó-

wek, śpiewa zagraniczne 
piosenki; 

•  może rozmawiać lub dysku-
tować z korepetytorem albo 
innym uczniem.

•  jest fi zycznie zaangażowany 
w ćwiczenie; 

•  informacje przedstawia 
w sposób, który pobudza do 
aktywności fi zycznej; 

•  lubi demonstracje, scenki, 
doświadczenia; 

•  eksperymentuje, gdy się 
uczy, w praktyce łatwiej mu 
zrozumieć coś nowego w po-
łączeniu z tym, czego na-
uczył się już wcześ niej; 

•  konstruuje przestrzenne 
modele; 

•  pracuje w terenie, na wy-
cieczkach, wyjściach z klasą 
w różne miejsca; 

•  chodzi, czytając książkę lub 
notatki, lub słuchając nagrań; 

•  odgrywa scenki, gestykuluje, 
demonstruje pojęcia za po-
mocą pozy ciała, mimiki.

Źródło: opracowanie włas ne (na podstawie włas nych doświadczeń oraz Smith, 1997, Rose, Ta-
raszkiewicz, 2006).
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 4.3. Uczniowie zdolni — szczególny przypadek
Wyjątkowość ucznia. Zazwyczaj uczestnikami korepetycji są osoby uważane 
(nie zawsze zresztą sprawiedliwie) za mniej lub mało zdolne, niedouczone, po-
siadające braki lub niedostatki w wiedzy. Niekiedy jednak zdarza się, że o po-
moc korepetytora prosi uczeń zdolny, utalentowany w danej dziedzinie, nawet 
ambitny i pragnący osiągnąć więcej niż daje szkoła lub koło zainteresowań. 
Bywa też, że ma on szczególne zainteresowania, a jego rodzice pragną wspie-
rać ten rozwój. Wielu korepetytorów marzy o takich sytuacjach, „realizując po 
wielokroć podstawę podstawy programowej”. Jednak, gdy dochodzi do takiej 
okoliczności, okazuje się ona nadzwyczaj trudnym wyzwaniem. Korepetytorzy, 
zwłaszcza tacy, którzy realizują je od wielu lat i z dużym natężeniem, zazwyczaj 
są przyzwyczajeni do okreś lonego profi lu wyzwań, często mają bogaty aparat 

Tabela 22. Teoria inteligencji wielorakich

Lingwistyczna
inteligencja lingwistyczna — wrażliwość na słowa, ich porządek, brzmie-
nie, rytm, na modulację głosu, a także zdolność kształtowania nastroju, 
przekonywania i przekazywania informacji

Matematyczno-
-logiczna

inteligencja matematyczno-logiczna — zdolność rozwiązywania proble-
mów w sposób niewerbalny; skłonność do sekwencyjności i porządku 
rzeczy; rozróżnianie wzorów i związków; zdolność do myś lenia dedukcyj-
nego i indukcyjnego

Wizualno-
-przestrzenna

inteligencja wizualno-przestrzenna — naturalna zdolność do odtwarzania 
w pamięci obrazów oraz obiektów, a co za tym idzie, związanych z nimi 
skojarzeń emocjonalnych; kreatywność

Muzyczna
inteligencja muzyczna — zamiłowanie do śpiewu, muzyki, tekstów piose-
nek, wierszy, rymowanek, rapowania, wspólnego czytania, a nawet bez-
sensownych odgłosów 

Interpersonalna

inteligencją interpersonalna — zamiłowanie do ćwiczeń prowadzonych 
w parach bądź małych grupach, do nauki polegającej na współpracy 
z innymi osobami, a także ćwiczeń, które wymagają spojrzenia na pew-
ne problemy z perspektywy innych osób; współodczuwanie, podział ról 
i obowiązków, konsultacje z nauczycielami lub innymi dorosłymi oraz 
udział w zabawach mających na celu rozwiązywanie konfl iktów

Intrapersonalna

osoby posiadające dobrze rozwiniętą inteligencję intrapersonalną będą: 
świadome swoich myś li, uczuć i emocji, będą poszukiwały dla nich 
wyjaś nienia, podejmowały próby poszukiwania odpowiedzi na pytania 
fi lozofi czne, konsekwentne w stosowaniu i w życiu zgodnie z włas nymi 
zasadami i przekonaniami, doceniają rozwój i wzrost wewnętrzny, posia-
dają wysoką automotywację

Kinestetyczna

osoba posiadająca zdolności kinestetyczne najlepiej będzie się czuła 
podczas symulacji i ćwiczeń z podziałem na role, wymagających gry ak-
torskiej i mimiki, ćwiczeń odprężających i zachęcających do działania, 
wycieczek i zajęć w terenie; jej zadowolenie wywoła możliwość grzebania 
w stercie rupieci oraz zabawy grupowe wymagające przemieszczania się 
w różne miejsca klasy

Źródło: opracowanie włas ne na podstawie H. Gardner, Frames of Mind: The Theory Of Multiple 
Intelligences, Basic Books, Nowy Jork 1983.
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diagnozowania trudności i szeroką paletę materiałów i innych narzędzi dydak-
tycznych pozwalających skutecznie realizować owe „podstawy podstaw”. 

Inna jest sytuacja z uczniem, który chce wiedzieć więcej niż wie, potrafi ć 
więcej niż potrafi . On zna podstawy, ale chce okreś lonej wiedzy, która pozwoli 
mu zrealizować stawiane sobie cele, np. dostać się na wydział prawa na dobrym 
uniwersytecie, poszerzyć swoją wiedzę o interesujące go zagadnienia i umiejęt-
ności. Jego motywacja i uwaga są zwykle na wysokim poziomie, jednak łatwo 
się zniechęci, gdy zaproponowane zadania dydaktyczne nie spełnią jego oczeki-
wań i okażą się dla niego proste lub banalne. 

Rola korepetytora zdolnego ucznia. Sytuacja taka wymaga od korepetytora 
bardzo dobrej orientacji w dziedzinie, z zakresu której mają być prowadzone 
korepetycje. Jednocześ nie powinien znać zasady efektywnego kształcenia, tak 
by potrafi ł z nauki niekiedy trudnych i złożonych zagadnień, uczynić przygodę 
i wspólne poszukiwanie. Ważne jest, by umiał powiedzieć, że czegoś nie wie, ale 
jednocześ nie powinien wskazać skuteczną drogę do poszukiwanej wiedzy. 

Podstawowym zadaniem korepetytora, w stosunku do ucznia zdolnego, staje 
się stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi ciekawości poznawczej, inspi-
rującego do rozwoju. Szczególnie istotne jest również stworzenie warunków do 
zastosowania wiedzy. Chodzi o to, aby umożliwić uczniowi poznawanie poprzez 
działanie praktyczne, rozwiązywanie problemów, analizowanie i dyskutowanie. 

Osobną kwestią jest utrzymywanie zainteresowania, napięcia, oczekiwania 
na kolejną porcję wiedzy. Aby się rozwijać, uczeń zdolny nie może się nudzić, 
dlatego potrzebuje wyzwań na miarę swoich możliwości. 

Warto pamiętać, że uczeń zdolny jest dzieckiem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, wymaga od korepetytora oryginalnych i zindywidualizowanych 
dla niego metod nauczania, innych form i metod pracy dydaktycznej.

Korepetytor ucznia zdolnego nie jest strażnikiem lub dawcą wiedzy, on nie 
dystrybuuje treści. Jego rola polega często na wskazywaniu drogi, udzielaniu 
porad, jest bardziej przewodnikiem lub mistrzem wiedzy. 

Zasady i metody działania. Wśród zasad, które powinny przyświecać pracy 
korepetytora z uczniem zdolnym, można wymienić:
• utrzymywanie wysokiego poziomu stawianych uczniowi zadań i zapewnia-

nie sensowności zajmowania się nietypowymi zadaniami, ćwiczeniami, do-
świadczeniami, badaniami, projektami;

• realizowanie innego (niż szkolny) materiału lub co najmniej obszerniejszego, 
stawianie indywidualnych celów np. udział w projektach, kursach e-learnin-
gowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 

• proces uczenia się–nauczania powinien być zbliżony do procesu badawczego 
i mieć charakter wyzwania intelektualnego dla ucznia;

• osiągnięcia — powinny być docenione i spotykać się z uznaniem korepetyto-
ra oraz, o ile to możliwe, osób znaczących;

• pomysły i prace ucznia zdolnego należy traktować z powagą i życzliwością. 
Wśród metod nauczania można wymienić między innymi:

• metody aktywizujące, np. metoda problemowa i jej odmiany;
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• metody heurystyczne, mające charakter intuicyjny, lecz ułatwiające radzenie 
sobie w sytuacji problemowej i rozwiązanie zadania;

• metody rozwijające myś lenie algorytmiczne, czyli stawianie przed uczniem 
problemów, zadań i zagadek oraz myś lenie konwergencyjne, czyli uczyć szu-
kania i ś ledzenia wielu alternatyw, np. polecić uczniowi, aby dopisał ciąg 
dalszy opowiadania;

• metody umożliwiające ekspresję ucznia w szeroko rozumianym twórczym 
działaniu, np. plakat.
Dobrze jest również łączyć metody, pozwalając wykorzystać myś lenia al-

gorytmiczne do rozwiązania problemu, a potem ekspresje do prezentacji tego 
rozwiązania. 

Ważnym elementem pracy z uczniem zdolnym są metody ewaluacyjne. 
W tym aspekcie szczególnie istotnym elementem jest kształtowanie umiejętno-
ści racjonalnej i adekwatnej samooceny oraz konstruktywna ocena dokonana 
przez korepetytora.

Aspekt wychowawczy. Warto pamiętać, że talent i zdolności to również wy-
zwanie wychowawcze. Można tu sięgnąć do słów Adama Mickiewicza „mocniej-
szy jestem, cięższą podajcie mi zbroję”. Jednak nie tylko fi lozofi czno-literackie 
kwestie mają tu znaczenie. Wielu zdolnych uczniów gubi się w toku nauczania. 
U uczniów zdolnych często obserwujemy dużo niepokojących zjawisk i tendencji, 
między innymi są to: 
• tendencja do izolowania się;
• nadmierna koncentracja na sobie, absorbowanie całej uwagi korepetytora;
• kwestionowanie zdania korepetytora, wykłócanie się z nim, upór;
• kłopoty w przechodzeniu od wiedzy do umiejętności, demonstrowanie wie-

dzy encyklopedycznej i braki w wiedzy praktycznej;
• brak wytrwałości w wykonywaniu zadań rutynowych, czasami koniecznych 

do utrwalenia wiedzy;
• różne problemy psychologiczne, między innymi: chwiejność emocjonalna, 

nieśmiałość, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne bądź 
lękowe, często perfekcjonizm i problemy w radzeniu sobie z porażką.
Dzieje się tak z wielu względów. Uczniowie zdolni napotykają w swojej karie-

rze szkolnej wiele trudnych do przezwyciężenia problemów o podłożu społecz-
nym i wychowawczym. 

W konsekwencji działania mechanizmów obronnych uczniowie zdolni przyj-
mują rozmaite strategie zachowań. Można wskazać pewną typologię zachowań 
uczniów zdolnych w szkole:

W świetle ukazanych zależności widać, że szkoła może być zarówno szansą, 
jak i zagrożeniem dla zdolnego ucznia. Nauczyciele cenią ucznia zdolnego, ale 
posłusznego, akceptują zdolnego i twórczego, lecz ich tolerancja jest niska wo-
bec uczniów twórczych o niższym poziomie intelektualnym lub uzdolnionych 
kierunkowo. 

Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. Problem niedostatków w pracy 
z uczniem zdolnym jest na tyle powszechny, a trudności szkolne uczniów 
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zdolnych często spotykane, że zjawisko to opisano jako syndrom nieadekwat-
nych osiągnięć, czyli problem negatywnej sytuacji szkolnej dziecka, w której 
nie wykorzystuje ono swoich możliwości związanych z potencjałem intelektu-
alnym i twórczym. Źródła zjawiska bywają różne, wiązać się ono może z lata-
mi wczes nego rozwoju dziecka, strukturą jego osobowości oraz niewłaściwym 
funkcjonowaniem rodziny lub/i szkoły. Przyczyną może być również to, że 
posiadanie szczególnych uzdolnień wiąże się często z rozwojem asynchronicz-
nym (asynchronia rozwojowa). Jest to sytuacja, gdy zdolności dominujące roz-
winięte są w wysokim stopniu, przy jednoczes nym opóźnieniu rozwoju sfery 
emocjonalnej czy społecznej oraz nadwrażliwości. Zdaniem Beaty Dyrdy Syn-
drom nieadekwatnych osiągnięć dotyczy blisko 10% populacji dzieci i mło-
dzieży (2000).

 4.4. Motywacja i uwaga
Motywacja. Zdaniem niektórych badaczy powodem wszystkich działań ludzi 
są z jednej strony czynniki kognitywne, z drugiej zaś emocjonalne. W uczeniu 
się rozważałem dotychczas czynniki poznawcze, które wiążą się z logicznym 
tokiem działania i wykonywania zadań w kolejnych krokach. Czynniki emo-
cjonalne są trudne do analizy dla pedagoga, jednak w wielu przypadkach do-
minujące. Kluczową kwestią jest tu motywacja do uczenia i powiązane z nim 
emocje. 

Tabela 23. Wybrane przyczyny problemów ucznia zdolnego w procesie nauczania–uczenia się

Przyczyny trudności Charakterystyka problemów

warunki opieki nad 
dzieckiem i jego nauką 

zapracowani rodzice, niezorganizowany czas wolny dziecka, 
niewyrobienie w dziecku nawyków uczenia się, brak ze strony 
rodziców współpracy i zainteresowania szkołą i nauką dziecka

proces wychowawczy 
i atmosfera domowa

wychowanie niekonsekwentne, nadmiernie rygorystyczne lub 
pobłażliwe, postawy nadmiernie krytyczne, brak akceptacji 
dziecka przez rodziców

kultura pedagogiczna 
szkoły i nauczycieli

nadmierny rygoryzm, krytycyzm, ośmieszanie, upokarza-
nie dziecka, niedostateczna wiedza na temat specyfi ki pracy 
z uczniem zdolnym i twórczym, ignorowanie starań ucznia oraz 
nieuwzględnianie jego indywidualnych cech

brak akceptacji w grupie 
rówieś niczej

konfl iktowe stosunki z kolegami wynikające z poczucia zagroże-
nia członków grupy lub niekorzystnych cech osobowości dziecka 
zdolnego (egocentryzm, agresywność, tendencja do izolacji)

uogólnianie 
przekonanie, że sukcesy w jednym kierunku działania oznaczają 
zdolności we wszystkich kierunkach, porażki przypisywane są 
lenistwu, niechęci itp.

zaburzenia w samoocenie 
w klasach wyższych przejawianie cech niesprzyjających akcepta-
cji ucznia, lekceważący stosunek do zadań, negatywny stosunek 
do nauki i szkoły, lekceważenie nauczycieli, nieobowiązkowość

Źródło: opracowanie włas ne na podstawie doświadczeń włas nych oraz Dyrda, 2000.
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Mają one bardzo ważny wpływ na motywację, która jest podstawą wszelkie-
go działania. Żadne działanie nie jest możliwe, jeżeli nie ma woli, by je podjąć. 
Wola natomiast z reguły nie występuje bez właściwej motywacji. Motywowanie 
uczestników korepetycji w rodzinach przygotowuje do decyzji o ich podjęciu, 
jednak sama decyzja, by miała charakter sprawczy i skuteczny, powinna zapaść 
u ucznia dopiero wówczas, gdy jest (wolna) wola działania. Trzeba zauważyć, 
że procesy motywacyjno-wolitywne powinny być utrzymane przez cały okres 
działania.

Efektywne uczenie się zależy od wielu czynników, które można zaliczyć 
z jednej strony do komponentów afektywnych, wspierających przede wszystkim 
motywację i procesy decyzyjne oraz komponentów kognitywnych, wspomagają-
cych głównie działania operacyjno-logiczne. 

Czynniki kognitywne są elementami efektywnymi. Mogą one dotyczyć sa-
mej wiedzy, informacji i ich struktury np. wiedza o treściach, zadaniach oraz 
strategiach. Mogą być związane z doświadczeniem i umiejętnościami, czyli mieć 
charakter procesowy. Dotyczą one strategii uczenia się, kompetencji w zakresie 
pracy z informacjami i źródłami oraz kompetencjami w zakresie kontroli i sa-
mokontroli. Ta grupa czynników jest bardzo ściś le związana z biografi cznymi 
kompetencjami ucznia, które są szczególną i bardzo zindywidualizowaną cechą. 
Dużą rolę odgrywają tu doświadczenia szkolne ucznia. Znaczena elementów 
afektywnych i kognitywnych mogą być różne u każdej jednostki lub u poszcze-
gólnych grup osób. Można jednak pokusić się o próbę zestawienia czynników 
odgrywających kluczową rolę w procesach nauczania–uczenia się. Na podstawie 
zebranych doświadczeń opracowano zestaw komponentów samodzielnie stero-
wanego uczenia, który wyróżnia komponenty motywacyjne oraz kognitywne. 
Ilustruje to tabela 25.

W przedstawionym w niej podziale odzwierciedlone mogą być dwie koncep-
cje uczenia się, z których jedna wskazuje, że uczący się samodzielnie okreś lają 

Tabela 25. Komponenty wspierające kształcenie

Składniki motywacyjne Składniki kognitywne

komponenty afektywno-motywacyjne komponenty kognitywno-efektywne

strukturalne strukturalne

potrzeby zainteresowania cele wiedza
o treściach

wiedza
o zadaniach

wiedza 
o strategiach

procesowe procesowe

samodzielnie oszaco-
wana strategia strategia wolitywna

strategia 
opracowania 
informacji

strategia 
kontrolna

strategia 
źródeł

Źródło: opracowanie włas ne na podstawie Z. Meger, Motywacja w nauczaniu zdalnym, „E-men-
tor”, 4 (26), październik 2008; tamże, „E-mentor” 5 (28), grudzień 2008,



93Uczniowie — uczestnicy korepetycji

sposoby osiągania celów dydaktycznych, a druga okreś la takie wspieranie śro-
dowiska uczenia się, aby uczący mógł uczestniczyć we wspólnym procesie edu-
kacyjnym. Wynika stąd, że proces motywacji może być rozpatrywany od strony 
wewnętrznej uczącej się osoby, gdy działania stąd wynikające są wewnętrznie 
inspirowane oraz od strony zewnętrznej, gdy działania takie są następstwem 
działania czynników niezależnych od jednostki i jednostka jest zewnętrznie 
sterowana. 

Wśród czynników kognitywnych na szczególne podkreś lenie zasługują uwa-
ga i zdolności. 

Uwaga. Gdy nauczyciel słyszy szepty uczniów robiących wszystko z wyjąt-
kiem oczekiwanych działań, wie, że uczniowie nie są zainteresowani tym, co 
jest treścią lekcji. Bez koncentracji uwagi na treści prawdopodobieństwo jej za-
pamiętania jest znikome. Podobnie jest z korepetytorem. Uczestnik korepetycji 
zwykle nie słyszy rozmów, ale już szklane oczy wpatrzone w dal czy zabawa 
telefonem powinny wzbudzić niepokój. Wzrok ucznia wędrujący w dal wiąże 
się z wyłączeniem pamięci. Uczeń nie jest w stanie kontrolować tego mecha-
nizmu i rozproszenie uwagi niejako automatycznie wyłącza zapamiętywanie. 
Warto wskazać również na fakt, że uwaga jest mechanizmem, dzięki któremu 
spostrzegamy tylko część bodźców docierających do organów zmysłów, przypo-
minamy tylko część informacji zakodowanych w pamięci, uruchamiamy tylko 

Tabela 26. Cechy uwagi

Cecha Opis Komentarz

zakres inaczej pojemność — to liczba 
spostrzeganych przedmiotów 

przeciętny człowiek obejmuje uwagą 
4–6 elementów

natężenie

to siła, intensywność uwagi polega na skoncentrowaniu się na okreś-
lonym obiekcie lub zadaniu; cecha ważna 
w sytuacji, gdy trzeba poznawać treści 
skomplikowane, złożone lub całkowicie 
nowe (nieznane, obce)

trwałość

to zdolność utrzymania świado-
mości uwagi przez dłuższy czas 
na jakimś przedmiocie

wzrasta pod wpływem motywacji jak 
również z wiekiem; brak trwałości jest 
jedną z częściej spotykanych przyczyn 
kłopotów w nauce; duża trwałość bardzo 
przydaje się, gdy trzeba dużo „przerobić”

przerzutność

zdolność do szybkiej zmiany 
działania

związana ze zdolnością do kierowania 
uwagą, łączy się z rozwojem osoby, ma 
znaczenie, gdy szybko trzeba zmienić 
zakres uczonych treści lub podejmować 
różne działania naprzemiennie

podzielność

oznacza umiejętność jednoczes-
nego skupienia się na kilku 
przedmiotach 

ma ona szczególne znaczenie w pracy 
korepetytorów; ta cecha często pozwala 
uczyć się kilku rzeczy naraz lub uczyć się 
i robić coś innego

Źródło: opracowanie włas ne.
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jeden z wielu możliwych procesów myś lenia i wykonujemy tylko jedną z wie-
lu możliwych do wykonania reakcji. Jest ona również tym mechanizmem, któ-
ry jest odpowiedzialny za redukcję nadmiaru informacji. Dlatego uwaga może 
przyczynić się do poprawienia lub pogorszenia przebiegu pozostałych procesów 
poznawczych. Uwaga to koncentracja na okreś lonym przedmiocie lub zjawisku. 

Zasadniczo uwaga pełni dwie funkcje: 
• odpowiada za selekcję bodźców;
• ukierunkowuje działalność człowieka.

Wyodrębniamy dwa rodzaje uwagi: mimowolną i dowolną. Pierwsza z nich 
jest formą odruchu orientacyjnego, zaś druga związana jest z zachowaniem ce-
lowym, skierowanym na wykonanie okreś lonego zadania. Tym samym wyma-
ga świadomego działania i wysiłku woli. Uwaga wyróżnia się takimi cechami, 
jak: zakres, natężenie, podzielność, przerzutność, trwałość, które są szczególnie 
ważne w toku uczenia się.

Przeciwstawieniem sprawnej uwagi jest roztargnienie. Człowieka roztargnio-
nego cechuje rozproszona i łatwo odwracalna uwaga. 

Na koncentrację uwagi wpływa: ilość czynników rozpraszających i ich in-
tensywność, a także wyuczone nawyki. Na podstawie czasu, w którym skupia 
się na jednej rzeczy, można ocenić możliwości do koncentracji. Koncentrację 
uwagi wspiera: mała ilość bodźców, umiarkowana ich różnorodność, przy-
jemność zajęć. Korepetytor może ćwiczyć uwagę ucznia przez działania, któ-
re będą atrakcyjne, interesujące, dość wysoki poziom przemienności zajęć 
oraz zabawy i gry.

Modele wskazujące na związki uwagi i motywacji. Daniel Weissman (ze-
spół pod jego kierownictwem) z University of Michigan monitorował aktywność 
mózgu wolontariuszy. W efekcie badań odkryli, że nuda może powodować wy-
łączenie części mózgu. Monotonne zadania powodowały u wolontariuszy osła-
bienie zapamiętywania, w chwili, gdy stracili koncentrację. 

KONCENTRACJA

EFEKTYWNA NAUKA

WIĘKSZE ZAUFANIE
UCZNIÓW

WIĘKSZE
ZAANGAŻOWANIE

POPRAWIONA
MOTYWACJA

MOTYWACJA
UCZNIÓW

Rysunek 13. Model — cykl budowania koncentracji i zaangażowania. 
Źródło: opracowanie włas ne na podstawie (Weissman, Prado, 2012).
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Zadaniem korepetytora jest zapobieganie „wyłączeniu” przez cały czas i tym 
samym zwiększenie szans na zapamiętywanie. Ważne jest przygotowywanie 
w ramach zajęć ekscytującego, celowego kontekstu, który może stanowić ele-
ment rozbudzenia zainteresowania i uwagi uczestnika korepetycji. Cytowany 
autor zaproponował model koncentracji uwagi (Weissman, Prado, 2012).

Warto zauważyć, że model ten działa na zasadzie spirali i pozwala na roz-
poczęcie w dowolnym miejscu, zależnie od uwarunkowań, jakie stwarza nam 
sytuacja dydaktyczna. Wskazuje również na związek motywacji z uwagą.

Model ARCS — Kellera. Użyteczny w budowaniu motywacji wydaje się 
model opracowany przez Johna Kellera zwany również Modelem ARCS, akro-
nim ten pochodzi z języka angielskiego oznacza: A — uwaga (ang. attention), 
R — znaczenie (relevance), C — pewność (confi dence), S — satysfakcja (sa-
tisfaction). Model ten, którego istotą jest pobudzanie motywacji wewnętrznej 
przez okreś lone działania zewnętrzne, jest szczególnie przydatny w kształceniu, 
w którym motywacja powinna być kluczowym czynnikiem decydującym o suk-
cesie. Przykładem takich działań są właś nie korepetycje lub np. nauczanie na 
odległość (Brophy, 2010, s. 242–243). 

W świetle tej koncepcji korepetytor, aby zbudować motywację ucznia do na-
uki, powinien (zgodnie z akronimem) podejmować działania o charakterze wy-
chowawczym, które służą: budowaniu uwagi (przyciąganiu zainteresowania), 

Tabela 27. Model ARCS — Kellera i techniki jego realizacji

Kierunek działania Techniki działania 

uwaga

•  używanie różnorodnych materiałów dydaktycznych;
•  prezentowanie ciekawych przypadków;
•  budowanie atmosfery tajemnicy — unikatowości;
•  różnicowanie metod nauczania;
•  aktywizowanie uczestnika korepetycji np. odgrywanie ról, pytania itp.; 
•  prezentowanie interesujących przykładów i przypadków (w szczegól-

ności takich, które są odmienne od oczekiwań);
•  humor i dystans do prowadzonych działań (bez lekceważenia);

znaczenie

•  odniesienie nowych informacji do czegoś, co uczeń już zna; 
•  wykorzystanie wcześ niej zdobytej wiedzy i umiejętności;
•  wskazywanie atrakcyjnych modeli, przykładów sukcesu powiązanych 

z nauką;

pewność

•  budowanie przekonania, że uczeń może osiągnąć cele edukacyjne (do-
tyczy to również rodziców lub rodziny);

•  zapewnienie możliwości powodzenia;
•  osiąganie celów szczegółowych — metoda małych kroków;
•  umożliwianie samodzielności w nauce;
•  właściwe budowanie informacji zwrotnej;

satysfakcja

•  praktyczne wykorzystanie nowo nabytych umiejętności;
•  wymierna realna i zrozumiała ocena;
•  właściwe budowanie informacji zwrotnej, w tym szczególnie zasłużo-

na pochwała.

Źródło: opracowanie włas ne (na podstawie Brophy, 2010, s. 242–243).



96 Korepetycje w cyfrowym świecie — analiza nie tylko etnografi czna

uświadamianiu znaczenia (świadomość wagi i wartości podejmowanych działań 
i tego, do czego prowadzą), rozwijaniu pewności siebie (w tym realistycznej, 
ale również dobrej samooceny) oraz kształtowaniu poczucia satysfakcji. Są to 
działania, których podstawowym celem jest zbudowanie uwagi ucznia wokół 
podejmowanego problemu. Każdy z tych kierunków działania ma oczywiście 
różne techniki służące jego realizacji. 

Świadome budowanie motywacji ucznia przez korepetytora jest bardzo 
ważne dla sukcesu procesu uczenia się–nauczania. W prezentowanym modelu 
ważne jest, by korepetytor wprowadzając kolejno elementy: uwaga, znaczenie, 
pewność, motywacja, nie zapominał o stałym budowaniu i podtrzymywaniu po-
przednio wprowadzonych. Tak więc uwaga ucznia jest zawsze podstawą modelu 
i niezbędnym elementem rozwijania motywacji.

 4.5. Inne cechy indywidualne
Cechy i indywidualność w nauczaniu. Wielu psychologów podkreś la, że pro-
blematyka osobowości we współczes nej psychologii jest zagadnieniem central-
nym, a w badaniach nad nią poszukuje się wspólnych mechanizmów leżących 
u jej podłoża (Gasiul, 2006). W pracach pedagogów szeroko wykorzystuje się 
dorobek psychologii w celu odnalezienia optymalnych rozwiązań w zakresie 
kształcenia i wychowania (np. Czarkowski, 2012). Z perspektywy pedagoga 
szczególnie interesujące są mechanizmy leżące u podstaw jej funkcjonowania, 
w tym zachowań, postaw i uczenia się. 

Wśród psychologów ujmujących osobowość w terminach cech warto wymie-
nić Thurstona, Guilforda, Cattella, Eysencka oraz Allporta. Cechy są ważnym 
pojęciem w badaniach nad osobowością i historycznie jednym z pierwszych słu-
żących do jej opisu. 

Teorie cech mają swoją długą tradycję. Najwcześ niej notowaną próbą opisu ty-
pów charakteru była typologia Teofrasta (ucznia Arystotelesa) — IV w. p.n.e., 
a później typologia temperamentów Galena (II w.) bazująca na wyróżnionych 
przez Hipokratesa (V w. p.n.e.) sokach składających się na organizm (stąd zna-
ny podział na typ sangwinika, melancholika, choleryka i fl egmatyka) (Gasiul, 
2006, s. 63).

Natomiast jeden z twórców teorii osobowości należącej do tej grupy G. W. All-
port podkreś lał, że bez koncepcji cech nie można byłoby uchwycić przejawów 
stabilności oraz zwartości zachowania i doświadczania (Allport, 1972, s. 31).

Bogactwo teorii cech. Nie sposób omówić wszystkich teorii osobowości. 
Nawet wybranie jedynie tych ważniejszych omawiających osobowość w katego-
riach cech, wydaje się zadaniem niemożliwym z perspektywy miejsca i czasu, 
jakie możemy temu zagadnieniu poświęcić. Dlatego wobec konieczności wyboru 
naszkicujemy trzy H. J. Eysencka, R. B. Cattella oraz G. W. Allporta.

Do najwybitniejszych psychologów zajmujących się badaniem osobowo-
ści, w szczególności podejściem opartym na cechach należy H. J. Eysenck. 
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Opracował on testy, które mają obecnie dużą liczbę wariantów, m.in. dziecięcy 
zbiór osobowości obejmujący dzieci w wieku 7–15 lat. Badacz ten wyróżnił trzy 
główne cechy osobowości: 

• ekstrawersję, 
• neurotyzm,
• psychotyzm. 
Wysokie wyniki w ekstrawersji dowodzą zorientowania jednostki na ze-

wnętrzny świat ludzi i doświadczeń, natomiast niskie wskazują na skłonności 
do wycofywania się i koncentracji na swoich wewnętrznych stanach umysłu. 
Wysokie wyniki w neurotyzmie oznaczają skłonności jednostki do reakcji 
lękowych oraz strachu, podczas, gdy wyniki niskie wskazują na dobrą równo-
wagę psychiczną nazwaną przez autora stabilnością. Wysokie wyniki w psy-
chotyzmie charakteryzują jednostkę jako względnie niezależną, niekiedy 
używa się okreś leń twarda, agresywna i zimna, niskie wyniki wskazują na 
zależność i ciepło. 

Skale ekstrawersji (E) i neurotyzmu (N) są do dziś wykorzystywane w ba-
daniach, szczególnie w kontekście edukacyjnym. Ich wykorzystanie pozwala na 
okreś lenie czterech odrębnych typów osobowości: 

• niestabilny ekstrawertyk (wysokie wyniki w skalach E i N); 
• stabilny ekstrawertyk (niskie wyniki w skali N i wysokie w skali E); 
• niestabilny introwertyk (wysokie wyniki w skali N i niskie w skali E); 
• stabilny introwertyk (niskie wyniki w skalach E i N). 
Ludzie ze średnimi wynikami w obu skalach są często nazywani ambiwer-

tykami. Warto zauważyć podobieństwo między wymienionymi typami osobo-
wości a czterema typami stworzonymi przez Galena: choleryka, sangwinika, 
melancholika, fl egmatyka. 

R. B. Cattell w swych badaniach, choć przeprowadzonych bardzo podobnie do 
badań Eysencka, z szerokim zastosowaniem metod matematyczno-statystycznych, 
w szczególności analizy czynnikowej, odkrył o wiele więcej niż trzy podstawowe 
cechy osobowości. Warto podkreś lić, że do najbardziej nowatorskich elementów 
w pracach Cattella zalicza się stały nacisk na różnego rodzaju typy badań korela-
cyjnych, którymi posługiwał się jako badacz.

Na podstawie jego odkryć skonstruowano wiele testów osobowości dla róż-
nych grup wiekowych. Mierzą one kilkanaście względnie różnych czynników, 
między innymi takich, jak: pobudliwość, skrupulatność, wstydliwość, indy-
widualizm, skłonność do poczucia winy. Dla Cattella osobowość jest „złożo-
ną i zróżnicowaną strukturą cech z motywacją w znacznym stopniu zależną od 
podzbioru tzw. cech dynamicznych” (Hall, Lindzey, 1994, s. 487). Cecha jest 
najważniejszym pojęciem i jak podaje autor — strukturą psychiczną, czymś wy-
wnioskowanym z obserwowanego zachowania w celu wyjaś nienia regularności 
czy spójności tego zachowania.

Dużą odmiennością od dwóch przestawionych teorii wyróżnia się Nie-
czynnikowa teoria cech osobowości G. W. Allporta. Traktował on czło-
wieka unikatowo i w swoich badaniach nie posługiwał się metodami 
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statystyczno-matematycznymi (analizą czynnikową), co nie oznacza, że ją 
odrzucał. Opisując naturę cech i porządkując je, przyjął metodę idiogra-
fi czną, która uwzględnia elementy najbardziej indywidualne w osobowości 
(por. Hall, Lindzey, 1994, s. 423).

Kluczowym elementem w opisie osobowości było pojęcie cechy traktowa-
nej jako podstawowa jednostka strukturalna osobowości. Cechy defi niował jako 
struktury neuropsychiczne. Przy czym wyróżnił również dyspozycje osobiste, 
które zasadniczo od cech różniły się tym, że były swoiste dla danej jednostki. 
Według niego cechy wynikają z biologicznych i fi zycznych różnic między ludź-
mi (por. Hall, Lindzey, 1994, s. 410–419). Autor traktował osobowość jako realną 
organizację psychofi zyczną, która jest niepowtarzalna dla każdego człowieka. 
Allport okreś lał osobowość jako „dynamiczną organizację”, kładąc nacisk na 
fakt, że według niego osobowość nieustannie się zmienia i rozwija, przy czym 
jednocześ nie istnieje jako pewna organizacja (czy system), która spaja ze sobą 
i wiąże różne komponenty (w tym cechy). 

Allport w wyniku swoich dociekań doszedł również do wniosku, że oso-
bowość podlega rozwojowi, jest nie tyle skończonym produktem, co procesem 
w toku (Gasiul, 2006, s. 85). Dzięki niemu osoba przejmuje odpowiedzialność za 
swoje życie i rozwija się w jedyny oraz niepowtarzalny sposób. W jego przeko-
naniu ukształtowanie się dojrzałej osobowości jest procesem ciągłym i trwają-
cym przez całe życie. 

„Wielka Piątka”. Jest to obecnie koncepcja bardzo popularna. Jak podkreś la 
autor podręcznika psychologii osobowości 

obecnie najbardziej preferowaną ze względów praktycznych i teoretycznych jest 
propozycja skoncentrowana na potwierdzaniu wagi podstawowych cech osobo-
wości, które okreś la się mianem modelu „Wielkiej Piątki” (Big Five). Zasadniczo 
punktem wyjścia do późniejszego rozbudowania w formę teorii „Wielkiej Piątki” 
były analizy empiryczne. Autorzy, którzy najbardziej przyczynili się do rozwoju 
badań w tym zakresie i konstrukcji teorii, to Paul T. Costa oraz Robert R. Mc-
Crae (Gasiul, 2006, s. 104). 

Jest to koncepcja ważna dla kwestii indywidualizacji procesu kształcenia. 
Autorzy przyjęli, że istnieją czynniki, które mają znaczenie w przystosowaniu 
jednostki do środowiska, są one uwarunkowane biologicznie jak również nie-
zmienne oraz niezależne od płci, rasy czy kultury. Stwierdzono, że okreś lenia 
takich ważnych od początku ludzkości cech powinny mieć odzwierciedlenia 
w najstarszych językach. Sięgnięto również do wcześ niejszych badań nad cecha-
mi osobowości, między innymi do wczes nych analiz Allporta. W efekcie zapro-
ponowali pięcioczynnikowy model osobowości zwany „Wielką Piątką” — ang. 
Big Five (Strelau, 2000, s. 525–560; Gasiul, 2006, s. 104–105; por. też Zawadzki, 
Strelau, Szczepaniak, Śliwińska, 1998). 

Długotrwałe badania językoznawcze pozwoliły stworzyć model, który obej-
muje następujące czynniki — cechy osobowości:
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• neurotyczność (vs stałość emocjonalna) — odzwierciedlającą przystosowa-
nie emocjonalne versus emocjonalne niezrównoważenie; skłonność do prze-
żywania negatywnych emocji (strachu, zmieszania, gniewu, poczucia winy) 
oraz podatność na stres psychologiczny;

• ekstrawersję (vs introwersja) — która odnosi się do jakości i ilości interak-
cji społecznych oraz poziomu aktywności, energii, a także zdolności do do-
świadczania pozytywnych emocji;

• otwartość na doświadczenie — wskazującą na tendencję do pozytywnego 
wartościowania doświadczeń życiowych, tolerancję na nowość i ciekawość 
poznawczą;

• ugodowość (vs antagonizm) — opisującą nastawienie do innych ludzi 
(pozytywne versus negatywne) przejawiające się w altruizmie versus 
antagonizmie;

• sumienność (vs nieukierunkowanie) — która oddaje stopień zorganizowania, 
wytrwałości i motywacji jednostki w działaniach zorientowanych na cel. 
W prezentowanym modelu opisy właściwości osobowościowych człowieka 

zostały sprowadzone na podstawie analizy czynnikowej do pięciu (wymienio-
nych) czynników. Każdy z tych czynników odnosi się do okreś lonego wymiaru 
życia i funkcjonowania człowieka: ekstrawersja jest związana ze społecznym 
funkcjonowaniem, ugodowość wiąże się ze stosunkiem i odnoszeniem do in-
nych ludzi, sumienność dotyczy jego podejścia do wykonywanych zadań, sta-
bilność emocjonalna dotyczy emocjonalności reakcji i realistycznego myś lenia 
oraz otwartość na doświadczenie odnosi się do reakcji na nowe doświadczenia 
i poszukiwanie nowości. Podstawowe czynniki są dookreś lane składającymi się 
nań czynnikami niższego rzędu (Jarmuż, 1998, s. 157–177).

Twórcy koncepcji skonstruowali specjalne narzędzie NEO-PI-R. Składa się 
ono z 30 skal (po 6 przypada na każdy z 5 czynników). Narzędzie pozwala na 
opisanie osobowości. Kwestionariusz NEO-PI-R jest bardzo precyzyjny. Nie-
stety jego poważną wadą jest bardzo duża czasochłonność (składa się bowiem 
z 240 pozycji). Istnieje również skrócona wersja tego narzędzia NEO-FFI (NEO-
-Five Factor Inventory). Składa się ona z 60 pozycji po 12 na skalę. Wersja ta ma 
niestety niższą rzetelność w porównaniu do NEO-PI-R. Badanie za pomocą tego 
kwestionariusza jest znacznie mniej czasochłonne i tym samym jest on łatwiej-
szy do stosowania. 

Każdy z czynników jest charakteryzowany przez grupę cech. Przedstawia to 
tabela 28. 

Na całość struktury osobowości według modelu Costy i McCrae poza pięcio-
ma cechami składają się również inne centralne komponenty, wszelkie zdolności 
poznawcze, np.: talenty oraz charakterystyczne przystosowania nabyte w wyni-
ku interakcji z otoczeniem oraz obraz siebie samego, procesy dynamiczne, któ-
re sterują wzajemnym oddziaływaniem na siebie wymienionych komponentów, 
np. sposób myś lenia, postrzegania, radzenia sobie z napięciami itp. 
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Henryk Gasiul wskazuje, że

poza komponentami centralnymi pozostają tzw. komponenty peryferyjne, będą-
ce czymś zewnętrznym w stosunku do osobowości, choć pozostające w ścisłym 
związku z osobowością. Tymi komponentami peryferyjnymi są podstawy biolo-
giczne i wpływy zewnętrzne (tzw. wejścia) oraz biografi a obiektywna (przebieg 
życia, działania wykonywane w życiu przez podmiot, nagromadzone zapisy tego 
wszystkiego, co osoba czyni i czego doświadcza (Gasiul, 2006, s. 108, por. też 
McCrae, Costa, 2005, s. 220–243).

Pięcioczynnikowy model osobowości może być wartościową inspiracją dla 
edukatorów, wychowawców i korepetytorów. Warto zauważyć, że osobowość 
jest ważnym regulatorem dla struktur poznawczych, a więc również dla procesu 
uczenia się–nauczania. 

Cechy osobowości a korepetycje. Istnieją ważne dla organizacji procesu 
nauczania związki między cechami osobowości a procesem nauczania–uczenia 
się. Prawdopodobnie brak możliwości szerokiej indywidualizacji (dotyczącej 
jednostek) w systemie szkolnym (zwłaszcza klasowo-lekcyjnym) powodował, iż 
brakuje szerokich badań w tym zakresie. Chociaż postulat indywidualizacji był 
często podnoszony (np. Nalaskowski, 1999, Śliwerski, 2009). Przed osiągnięciem 
ósmego roku życia istnieje u dzieci dodatnia korelacja pomiędzy ekstrawersją 
a osiągnięciami w nauce. Jednak z wiekiem relacja ta odwraca się, wskutek cze-
go u nastolatków osiągnięcia są pozytywnie skorelowane z introwersją. Można 
wnioskować, że ekstrawertycy lepiej pracują w szkole podstawowej niż w śred-
niej — w odróżnieniu od introwertyków, u których sytuacja jest odwrotna, gdy 
rozpoczyna się edukacja w szkole średniej. Można domniemywać, że w środowi-
sku szkoły podstawowej jakiś czynnik lub też kilka czynników sprzyjają eduka-
cji ekstrawertyków, natomiast w edukacji średniej są czynniki, które działają na 

Tabela 28. Cechy osobowości w koncepcji „Wielkiej Piątki”

Cecha Neurotyczność Ekstrawersja Otwartość na 
doświadczenie Ugodowość Sumienność

cz
yn

ni
ki

 n
iż

sz
eg

o 
rz
ęd

u lęk towarzyskość wyobraźnia zaufanie kompetencje

agresywna 
wrogość serdeczność estetyka prostolinijność skłonność do 

porządku

impulsywność aktywność działanie ustępliwość dążenie do 
osiągnięć

nadwrażliwość poszukiwanie 
doznań idee skromność samodyscyplina

nieśmiałość emocjonalność 
pozytywna wartości skłonność do 

rozczulania się rozwaga

Źródło: opracowanie włas ne na podstawie B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak i M. Śliwiń-
ska, Inwentarz osobowości NEI-FFI Costy i McCrae, Warszawa, 1998.
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korzyść introwertyków. Można również sugerować, iż tym czynnikiem jest doj-
rzewanie, które u ekstrawertyków często przebiega gwałtowniej, co nie sprzy-
ja funkcjonowaniu zarówno w szkolnym środowisku, jak i procesom uwagi. 
W każdym wypadku należy uwzględnić fakt, czy mamy do czynienia z ekstra-
wertykiem, czy introwertykiem. Ułatwia to dobór narzędzi dydaktycznych, jak 
również jest ważną przesłanką stymulowania aktywności ucznia. 

Istotnym czynnikiem w skuteczności pracy korepetytora jest poziom neuro-
tyzmu. Nazwa ta została wprowadzona przez Eysencka w miejsce nazwy „lęk”. 
Rolę tego wymiaru najczęściej odnosi się do dobrze znanego prawa Yerkesa–
–Dodsona, zakładającego, że stany zmniejszające poziom lęku działają moty-
wująco i poprawiają wykonanie, podczas gdy wysoki poziom lęku prowadzi 
do zahamowania i pogorszenia wykonania stawianych zadań (Yerkes, Dodson, 
1908). W istocie uczniowie o wysokim poziomie neurotyzmu najlepiej radzą 
sobie w środowisku, które jest względnie niestresujące. Natomiast dla uczniów 
z niższymi wynikami w skali neurotyzmu optymalnie motywującym środowi-
skiem jest takie, w którym naciski są raczej większe. Warto również zauważyć, 
że istnieją badania prowadzone wśród młodych dorosłych, z których wynika, że 
studenci z relatywnie wysokim poziomem neurotyzmu mają lepsze wyniki od 
tych z niższym poziomem. Z tych względów w trakcie zajęć na korepetycjach 
należy umiejętnie dawkować stres i zachęty, uwzględniając cechy ucznia. 
Stosowanie tu równości jest w istocie niesprawiedliwe. 

Istotnym czynnikiem dla poznawczego funkcjonowania ucznia jest otwar-
tość na doświadczenie. Uczniowie, którzy wykazują wyższą niż przeciętna (ale 
nie ekstremalną) tendencję do pozytywnego wartościowania doświadczeń życio-
wych, chętniej uczą się rzeczy nowych, potrzebują różnicowania doświadczeń 
i sposobów przekazu. Jednocześ nie są tolerancyjni wobec nowych form prze-
kazu i prezentują ogólną ciekawość. Ich problemem w szkole często jest nuda 
powodująca dekoncentrację. Uczniowie o niskiej otwartości na doświadczenie 
będą preferować tradycyjne i sprawdzone (przez siebie) metody nauczania–
uczenia się, minie nieco czasu, zanim zaufają korepetytorowi na tyle, by bez 
niepokoju przyjmować nowości. Potrzebują trochę czasu, by zaufać nowej 
wiedzy, zwykle nie chcą wykonywać dodatkowych przykładów, doświadczeń 
i zadań. Nie są gotowi, żeby zrozumieć (nie są wystarczająco otwarci na przyj-
mowanie nowych strategii), iż jest to im potrzebne, by nabyć pewności w stoso-
waniu nowo nabytej wiedzy. 

Ugodowość to głównie nastawienie do innych ludzi, chociaż odnosi się do 
ogólnej wrażliwości, empatii. Zwykle nie ma bezpośredniego przełożenia na 
proces uczenia się–nauczania. Trzeba jednak pamiętać, że kształcenie i wycho-
wanie to procesy odbywające się zwykle w jakimś zespole — w przypadku ko-
repetycji zwykle dwuosobowym. To, jak kształtują się w nim relacje społeczne, 
w dużej mierze związane jest z przejawianym przez ucznia altruizmem lub an-
tagonizmem. We współczes nej edukacji jedną z kluczowych kompetencji jest 
umiejętność współpracy będąca pochodną omawianej cechy. Często więc trud-
ności w kontakcie z uczniem są efektem niskiej ugodowości, a nadmierna 
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ugodowość może powodować nadmierne zaufanie do źródeł lub zbytnie 
uleganie emocjom. Warto również zauważyć, że osoby o wysokiej wrażliwości 
(empatyczne) mogą lepiej się uczyć, gdy będą stosowane metody waloryzacyjne. 

Kolejną istotną w korepetycjach cechą jest sumienność. Takie kwestie zorga-
nizowanie czy wytrwałość są bardzo istotne u uczniów uczestniczących w kore-
petycjach. Pomocna w procesie uczenia się–nauczania, zwłaszcza realizowanego 
metodą projektów lub innymi metodami zadaniowymi, może być wysoka motywa-
cja jednostki w działaniach zorientowanych na cel. Korepetytor musi jednak pamię-
tać, żeby nie stymulować nadmiernie jednostek o wysokim poziomie sumienności. 
Nadmierna motywacja koreluje zwykle odwrotnie z efektywnością. Uczniowie 
nadmiernie sumienni potrafi ą pracować i uczyć się ponad siły, co prowadzi do zja-
wisk opisanych już wcześ niej. Dla uczniów o wysokim poziomie sumienności 
trzeba bardzo roztropnie dobierać zadania. Z kolei niski poziom sumienności 
skutkuje zwykle niską motywacją, konieczne jest wówczas systematyczne stymulo-
wanie ucznia. Wobec uczniów o niskiej sumienności dobrym rozwiązaniem bę-
dzie duża konsekwencja nauczyciela w egzekwowaniu stawianych zadań oraz 
racjonalne nagradzanie sukcesów (wspiera budowanie motywacji zewnętrznej).

 4.6. Zmęczenie materiału
Charakterystyka problemu. Korepetytorzy często, w szczególności w ostatnich 
miesiącach semestru, spotykają się z uczniami lub ich rodzicami gotowymi zapła-
cić każdą sumę za kilkanaście godzin korepetycji tygodniowo, byle tylko przero-
bić materiał z całego roku w tydzień. Niestety mózg to nie worek. Nie można do 
niego wrzucać wszystkiego, co się żywnie podoba i to jeszcze bez konsekwencji. 
Ten organ naszego organizmu rządzi się swoimi prawami. Korepetytor, który je 
zna, może zamienić frustracje ucznia w fantastyczną przygodę. Można oczywiście 
przyspieszyć proces uczenia się i nawet doprowadzić do zaliczenia, jakiejś partii 
materiału, jednak odbywa się to pewnym kosztem, zwykle brakiem trwałości tak 
przyswojonej wiedzy. Uczeń po dwóch tygodniach niczego nie pamięta. 

Mózg jest bardzo delikatny, popsuty jest w zasadzie nie do naprawienia (przy-
najmniej na początku). Eksploatowanie go niezgodnie z możliwościami i wbrew 
zasadom jego funkcjonowania prowadzi do łatwego wyeksploatowania — zmę-
czenia. W takiej sytuacji cała nauka jest nieefektywna, a nawet niecelowa. 

Niestety, większość rodziców i uczniów popełnia podstawowy błąd. Zwy-
kle nie planują pracy, a w szczególności nie robią planowanych przerw podczas 
uczenia się, oczywiście poza przerwą na jedzenie i skorzystanie z toalety. Stosują 
wielogodzinne ś lęczenie nad zeszytami, ćwiczeniami, książkami, bardzo czę-
sto również w nocy. Warto podkreś lić, że takie działania wykluczają, a przynaj-
mniej znacząco utrudniają prawidłowe funkcjonowanie mózgu, są nieskuteczne 
co w konsekwencji prowadzi do frustracji i zmęczenia. O wielogodzinnym ś lę-
czeniu nad książkami i zeszytami można powiedzieć, że jest:
• mało efektywne, ponieważ po upływie 1,5 godziny efektywność przetwarza-

nia informacji gwałtownie spada;
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• męczące, bo wprawdzie mózg się nie męczy, jednak ciało tak i sabotuje pracę 
mózgu;

• frustrujące, ponieważ mózg najlepiej funkcjonuje, gdy docierają do niego róż-
norodne bodźce i siedzenie oraz monotonne powtarzanie takich samych lub 
zbliżonych czynności (i w związku z tym podobnych bodźców) jest nudne.
Ponadto istnieją różnego rodzaju atawizmy związane z naszą ewolucją. Pod-

czas długiego siedzenia skracają się ścięgna podkolanowe. Jest to typowe dla 
stanu alarmowego organizmu — ucieczki lub walki w czasach dla człowieka 
pierwotnych. Organizm człowieka (podobnie jak naszych przodków) reaguje 
w taki sposób, że mózg uwalnia adrenalinę oraz uwalniane są zapasy cukru do 
krwi, tak aby organizm był gotowy do dużego fi zycznego wysiłku, którego prze-
cież nie realizujemy. Zmniejsza się elastyczność myś lenia i działania o charak-
terze refl eksyjnym lub poznawczym, a dodatkowo przy częstym i długotrwałym 
powtarzaniu tej sytuacji wzrasta ryzyko cukrzycy. 

Czas nauki. Efektywne korepetycje powinny trwać nie dłużej niż 1,5 godziny. 
Jeżeli z jakiś względów mają być dłuższe i chcemy by były efektywne i relatywnie 
przyjemne, trzeba po pierwszej 1,5 godzinie, a potem, co 45 minut lub godzinę, ro-
bić 10-minutowe przerwy. Może to być lekki posiłek, krótki spacer, nawet opowia-
danie dowcipów, w ostateczności oglądanie telewizji lub gra na komputerze. Taka 
przerwa zmieniająca sposób pracy mózgu, jego obszary zaangażowane w różne 
efektywności jest zgodna z jego najoptymalniejszym funkcjonowaniem.

Cykl aktywności mózgu ucznia (nauczyciela zresztą też) trwa od 60 minut 
do 1,5 godziny, zwykle u nastolatków około godziny. Można to przedstawić 
grafi cznie (rys. 14). 

Gdy rozpoczynamy korepetycje, warto przeznaczyć ok. 5–15 minut na roz-
grzewkę. Następnie przychodzi czas właściwego działania z wysoką koncentra-
cją i dużą efektywnością. W tym czasie realizujemy zaplanowany materiał. Trwa 
to zazwyczaj od 45 do 60 minut. Koniec tego etapu przychodzi, gdy zauważa 
się wyraźny spadek koncentracji ucznia, niekiedy swoiste poczucie utkwienia 
w martwym punkcie. Jest to czas, gdy należy zakończyć korepetycje lub zrobić 
przerwę — czas relaksu i przez kolejne 5–10 minut całkowicie się odprężyć. 
Warto podkreś lić, że nie oznacza to, że najlepiej położyć się w ciszy i koncentro-
wać na oddechu. Może być to np. zabawa rozwijająca pamięć (memo, kim itp.).

Rozgrzewka
• około 5–15 

minut

Właściwe działanie
• około 45–60 minut
• czas przeznaczony na realizację 

zaplanowanych treści

Relaks
• około 10–15 

minut

Rysunek 14. Cykl aktywności mózgu w czasie korepetycji.
Źródło: opracowanie włas ne.
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U dzieci młodszych np. 10-letnich cykl ten jest znacznie krótszy, może nawet 
dochodzić do 40–45 minut, a jeżeli dodatkowo są nadpobudliwe to nawet krócej. 
Wtedy czas przerw (przynajmniej 5–10-minutowych przeplatać należy z czasem 
pracy trwającym 15–30 minut. 

Ciało. Nie jest przypadkiem, że w jednej z najstarszych szkół fi lozofi cznych 
założonej przez Arystotelesa nauczano spacerując, stąd nazwa „perypatetycy” 
(gr. peripátēsis — ‛przechadzka’). Cały organizm ucznia bierze udział w proce-
sie nauczania–uczenia się. Postawa ciała, warunki pracy np. oświetlenie, tlen itp. 
mają wpływ na emocje, a te łączą się z nauczanym materiałem. 

Gdy kilkanaście lat temu prowadziłem warsztaty kreatywności i technik ucze-
nia się dla młodzieży i dorosłych, zwykle organizatorzy umiejscawiali je w szko-
łach, niekiedy podstawowych z niskimi ławkami. Uczestnicy przed, w trakcie i po 
warsztatach zachowywali się niekiedy w sposób krańcowo różny. Przed zajęciami 
zazwyczaj byli zaciekawieni, ożywieni niekiedy nawet entuzjastyczni. Zadawali 
tysiące pytań rozpoczęcie spotkania było wyzwaniem. Jednak posadzenie uczest-
ników w ławkach całkowicie zmieniało sytuację. Pojawiał się tępy wzrok, całko-
wity brak twórczego (a nawet odtwórczego) myś lenia, brak pytań czy dyskusji. 
Do informacji zwrotnych trzeba było zmuszać. Sprawiali wrażenie ustawicznie 
zmęczonych i potrzebujących przerwy. Podobne wrażenie sprawiali studenci za-
jęć zaocznych. Po zajęciach, gdy wszyscy wstawali, niespodziewanie pojawiały 
się pytania, energia i ciekawość, uczestnicy przypominali sobie, czego jeszcze 
chcieliby się dowiedzieć. Czasami na stojąco prowadziłem dodatkowe zajęcia po 
zajęciach. W pewnym momencie w akcie desperacji zacząłem realizować recep-
tę, którą dała mi wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 29 w Warszawie 
pani Pelagia Olborska-Królik. Zawsze przed zajęciami wietrzyłem gruntownie 
salę i zmuszałem uczestników do wyjścia na korytarz, niekiedy nawet specjalnie 
prowadziłem ćwiczenia wymagające ruchu. Kolejną zmianą było, w miarę moż-
liwości, inne usadzenie grupy np. w podkowę lub inaczej, byle bez bariery, jaką 
jest nauczycielskie biurko. Zmiany te w zasadzie zawsze wpływały na ożywienie 
pracy w grupie, zwiększało aktywność w dyskusji i chęć udziału w ćwiczeniach. 

Siedzenie w ławce, często za małej, jest niewygodne, utrudnia krążenie krwi, 
a niekiedy nawet oddychanie. Mózg z braku tlenu staje się zmęczony, zanim zacznie 
pracować. Odzywa się również zapamiętany przez ciało stan wyniesiony ze szkoły, 
który doskonale pamięta i uruchamia automatycznie w sytuacji szkolnej. Zmiana, 
polegająca na (niewielkiej nawet) poprawie fi zycznych warunków uczenia oraz nowe 
usadzenie uczestników, modyfi kuje zupełnie ich zachowanie i zaangażowanie w pro-
ces uczenia się–nauczania. Siedząc bez barier, mając przed sobą otwartą przestrzeń 
i widząc wszystkich dookoła, uczestnicy szkolenia stawali się otwarci i chętnie brali 
udział w zajęciach. Fizyczne warunki uczenia się, a w szczególności postawa ciała, 
są jednym z kluczowych elementów wpływających na jego efektywność. 

Również w pracy z uczniami na korepetycjach obserwowałem, że poczucie 
komfortu zawsze pozytywnie wpływa na proces uczenia się–nauczania. Przy 
czym warto pamiętać, że poczucie komfortu jest zawsze uwarunkowane jed-
nostkowo i to, co dla jednych uczniów jest wręcz niezbędne, by mogli się uczyć 
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efektywnie (np. cicha muzyka w tle), innym uniemożliwia taką naukę. Elemen-
tami mogącymi mieć wpływ na efektywność uczenia się, są: natężenie i bar-
wa światła, temperatura, przewietrzenie pokoju, w którym odbywa się nauka, 
poziom i rodzaje dźwięków. Są uczniowie, którym do efektywnej nauki nie 
potrzeba papieru, długopisów, kredek, a najlepiej uczą się w parku, na powie-
trzu, stworzeni są do studiowania w gaju Akademosa. Nie wiem tylko, czy ja 
potrafi łbym w nim uczyć. 

Korepetytor powinien pamiętać, że ciało bierze udział w przetwarzaniu infor-
macji. Wpływa także na kształtowanie nastroju oraz pozytywnej lub negatywnej 
postawy, wobec tego, co robimy. Udzielając korepetycji, warto w miarę możli-
wości zadbać o ich warunki, włączać ruch, zmieniać pozycje, a nawet miejsca, 
sprawdzać różne sposoby siedzenia, stania, leżenia, aż w końcu odkryjemy taką 
postawę ciała, która pozwoli na rozluźnienie i przyjemność, a także zredukuje 
u ucznia stres związany z obecną lub antycypowanymi sytuacjami oraz stworzy 
optymalne warunki uczenia się podopiecznego.

 4.7. Uczestnicy w świetle badań włas nych
Niektóre z poglądów dotyczących zjawiska korepetycji zostały przedstawione. 
Wydaje się jednak celowe wskazanie stanowiska uczniów w kwestii korepetycji 
oraz ważności różnych czynników budujących konstytutywne elementy proce-
su korepetycji. 

Badania prowadzono z osobami, które zgodziły się udzielić wywiadu, uczest-
nikami — wywiadu kwestionariuszowego. Wzięło w nim udział 3238 respon-
dentów, w tym 1895 kobiet i 1343 mężczyzn, którzy brali udział w korepetycjach 
jako uczniowie. Respondenci ocenili korepetycje, odpowiadając na pytanie „Czy 
uważasz, że korepetycje są skutecznym sposobem pomocy w nauce?”. Wyniki 
przedstawia wykres na rysunku 15. 
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tak, bardzo skuteczny

zwykle  to skuteczny sposób

nie mam zdania

dość rzadko skuteczny

nie skuteczny

Rysunek 15. Ocena skuteczności korepetycji.
Źródło: badania włas ne.
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Tabela 29 prezentuje wyniki surowe badania.
Jak widać, w perspektywie ilościowej odsetek zadowolonych z korepetycji re-

spondentów jest przeważający. Warto podkreś lić, że w pięciostopniowej skali Li-
kerta (niewymuszony wybór) respondenci najliczniej (49%) wybrali odpowiedź 
„Zwykle to skuteczny sposób”. W mojej ocenie oznacza to pozytywne doświad-
czenia respondentów, przy jednoczes nym posiadaniu wiedzy lub nielicznych do-
świadczeń negatywnych. Osoby te w połączeniu z tymi, które dokonały wyboru 
odpowiedzi „Tak bardzo skuteczny” (29%), stanowią ponad 75% badanej grupy. 
Niewątpliwie ważnym faktem jest, że liczba osób całkowicie niezadowolonych 
w prezentowanym badaniu jest nieistotna statystycznie. W sondażu takie bada-
nia byłyby koronnym argumentem. W prowadzonym wywiadzie kwestionariu-
szowym pytano również o przyczyny takiego stanu rzeczy (pytanie „Dlaczego 
tak jest?”). Odpowiedzi były grupowane i kodowane. Najczęściej wymieniane 
(ponad 25% wskazań) to:
• indywidualność (indywidualny tok pracy);
• bezpośredni (bardziej osobisty) kontakt;
• większa koncentracja nauczyciela na uczniu;
• większa koncentracja (skupienie nad tematem);
• inna sytuacja (inna niż w szkole);
• większa mobilizacja ucznia.

Liczba wyborów poszczególnych kategorii kształtowała się następująco (dane 
surowe przedstawiono również w tabeli 30).

Ciekawa jest proporcja między wyborami, warto więc również ją ocenić. Pro-
porcje między wymienionymi przyczynami skuteczności korepetycji, które ukazuje 
wykres na rysunku 16.

Respondenci uczestniczący w badaniu wyraźnie wskazują na indywidualność 
podejścia. Należy zaznaczyć, że bywa to dwojako rozumiane: z jednej strony 
jako poczucie bycia indywidualnie traktowanym, a jednocześ nie jako zindywi-
dualizowane podejście korepetytora do procesu uczenia się–nauczania.

Uczestników korepetycji zapytano również o powody, dla których uczestnik 
zdecydował się na podjęcie korepetycji. W tej sytuacji odpowiedzi były również 

Tabela 29. Liczba osób deklarujących okreś lony wymiar korepetycji w tygodniu

Ocena Liczba osób deklarujących okreś lony wymiar

tak, bardzo skuteczny 943

zwykle to skuteczny sposób 1678

nie mam zdania 548

dość rzadko skuteczny 152

nieskuteczny 17

Razem 3348

Źródło badania włas ne.
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grupowane i kodowane. Zasadniczo okazało się, że powody można podzielić na 
kilka najczęściej występujących grup: 
• potrzebowałem pomocy, bo nie dawałem rady;
• byłem chory — miałem przerwę w nauce i musiałem uzupełnić materiał;
• chciałem poszerzyć wiedzę w związku z planami edukacyjnymi;
• chciałem usystematyzować swoją pracę (mobilizacja do pracy);
• inne. 

Liczba wyborów poszczególnych kategorii kształtowała się następująco (dane 
surowe przedstawiono w tabeli 31).

Tabela 30. Główne przyczyny skuteczności korepetycji w ocenie respondentów — dane 
surowe N = 3238

Przyczyny skuteczności
Wskazujący w próbie

liczba procent 

indywidualność 2253 70

bezpośredni kontakt 1954 60

większa koncentracja na uczniu 1670 52

większa koncentracja — skupienie 1349 42

inna sytuacja niż w szkole 960 30

większa mobilizacja ucznia 846 26

Źródło: badania włas ne, wyniki nie zsumują się w N = 3238, ponieważ respondenci wybierali więcej 
niż jedną odpowiedź (dane procentowe w zaokrągleniu).
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Rysunek 16. Główne przyczyny skuteczności korepetycji w ocenie respondentów —  
proporcje. 
Źródło: badania włas ne, wyniki nie zsumują się w 100%, ponieważ respondenci wybierali więcej 
niż jedną odpowiedź.
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Proporcje przedstawia rysunek 17.
W reedycji korepetycje jawią się jako pomoc słabszym, albo niedającym sobie 

rady, lub też chorym, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w pro-
cesie formalnej edukacji i korepetycje mają im pomóc uzupełnić zaległości. Nie-
kiedy przyczyny zaległości mogły być inne, jednak można je było uzupełnić. 
Obecnie widać nowe tendencje. Korepetycje zaczynają przyjmować nowe formy 
i zamiast z trudnościami poznawczymi lub brakami wiążą się z ambicjami i aspi-
racjami edukacyjnymi, mają pomóc w przygotowaniu do podjęcia nauki w uni-
katowej placówce edukacyjnej. Mogą być również formą wspierania nauki, która 

Tabela 31. Powody podjęcia korepetycji przez uczniów

Przyczyna
Wskazania

wynik surowy odsetek

potrzebowałem pomocy, bo nie dawałem rady 2351 73
byłem chory — miałem przerwę w nauce 
i musiałem uzupełnić materiał 782 24

chciałem poszerzyć wiedzę w związku z planami 
edukacyjnymi 1204 37

chciałem usystematyzować swoją pracę 
(mobilizacja do pracy) 503 16

Inne 678 20

Źródło: opracowanie włas ne, wyniki nie zsumują się w 3238 (liczebność próby), ponieważ re-
spondenci mieli możliwość wybierania więcej niż jedną odpowiedź.
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Rysunek 17. Przyczyny podjęcia korepetycji przez uczniów — proporcje między wyborami. 
Źródło: opracowanie włas ne.
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Tabela 32. Wyniki oceny znaczenia warunków udzielania korepetycji uczniowi N = 3238

Czynniki Czynnik 
kluczowy

Wskazania
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ambicje, marzenia, nadzieje ucznia 212 569 678 1117 611 263
dostępność korepetycji i korepetytorów 
(usługi) 15 231 245 2031 452 279

korzystanie z technik cyfrowych przez 
korepetytora 931 112 709 1127 574 716

mądrość i umiejętność przekazania 
wiedzy 2168 1259 1626 232 121 0

miejsce udzielania korepetycji 740 623 709 1127 452 327

moda na korepetycje 452 771 709 979 452 327
negatywna opinia o pobierających 
korepetycje 96 126 707 1625 454 326

niezwykłe metody nauczania w trakcie 
korepetycji 129 629 709 821 452 627

opinie o korepetytorze 367 623 709 927 552 427

pogoda ducha korepetytora 71 321 1291 895 419 312

rygoryzm korepetytora 231 623 709 1127 452 327

rygoryzm rodziców (opiekunów) 98 629 709 821 452 627

stosunek korepetytora do ucznia 1975 1229 1311 422 181 95
stosunek rodziców (opiekunów, rodziny) 
do korepetycji 1312 421 2156 375 214 72

stosunek rodziców (opiekunów, rodziny) 
do korepetytora 193 629 1103 727 452 327

sytuacja szkolna ucznia 121 823 709 926 454 326
warunki udzielania korepetycji (światło, 
pomoce, cisza, środki techniczne) 742 625 709 821 457 626

wiara ucznia we włas ne możliwości 192 523 709 1127 452 427

wiedza merytoryczna korepetytora 1640 1191 1591 323 121 12

wspólne zainteresowania 132 311 521 571 1072 764

wygląd (aparycja) korepetytora 721 321 1391 895 421 312

wynagrodzenie 1121 523 709 1127 452 427

zaangażowanie ucznia 945 129 928 1934 234 13

zdolności ucznia 124 229 1321 1411 184 93

Źródło: opracowanie włas ne.
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nie jest satysfakcjonująca w wymiarze formalnym lub mogą się stać swoistym 
rodzajem terapii wychowawczej. 

W trakcie wywiadów uczniów zapytano również o to, „jakie znaczenie w ko-
repetycjach mają różne czynniki?”, była już o tym mowa w rozdziale 3. Dla 
ułatwienia i uporządkowania wypowiedzi posłużono się listą. Wpisano na nią 
wszystkie czynniki, jakie wymieniono w trakcie badań przygotowawczych (bu-
rza mózgów w trakcie fokusa). W grupie uczniów przedstawiało się to następują-
co (przy czym uczniów poproszono o wskazanie kluczowych dla nich czynników 
pozytywnych, jednak nie więcej niż pięciu). W tabeli 32. czynniki pozytywne (te 
które uzyskały najwięcej wskazań) oznaczono kolorem jas noszarym, negatywne 
(te które uzyskały najmniej wskazań) oznaczono kolorem ciemnoszarym.

Zdaniem byłych uczestników korepetycji najbardziej znaczącymi czynnika-
mi dla procesu korepetycji jest (w kolejności wymieniania):
• mądrość i umiejętność przekazania wiedzy;
• stosunek korepetytora do ucznia;
• wiedza merytoryczna korepetytora;
• wynagrodzenie;
• stosunek rodziców (opiekunów, rodziny) do korepetycji.

Warto podkreś lić, że różnica ilości wskazań między dwoma pierwszymi 
czynnikami jest relatywnie niewielka, trzecia na liście — wiedza merytorycz-
na — jest nieco bardziej oddalona. Na pytania o uzasadnienie badani zwracali 
uwagę, że nawet najmądrzejszy korepetytor, który nie potrafi  uczyć, nie nauczy 
wiele. Warto dodać, że korepetytor nieposiadający odpowiedniej wiedzy jest 
również mało przydatny. 

Za najmniej istotne (kolejność od najmniej istotnego) badani wskazali:
• dostępność korepetycji i korepetytorów (usługi);
• pogoda ducha korepetytora;
• negatywna opinia o pobierających korepetycje;
• rygoryzm rodziców (opiekunów);
• sytuacja szkolna ucznia.

Trudno o uzasadnienie, gdyż te podawane przez respondentów dotyczyły ra-
czej wskazania ich jako istotne. 



 Rozdział 5

 Korepetytorzy

 5.1. Zróżnicowane grono
Nauczyciel prywatny. Odnosząc się do wcześ niej przytoczonej defi nicji korepe-
tytora autorstwa jednego z ojców współczes nej dydaktyki, pragnę przypomnieć, 
iż okreś la on korepetytorów mianem nauczycieli. Jest to w jego ocenie nauczyciel 
prywatny. Takie spojrzenie na korepetytora defi niuje go zarówno w kategoriach 
relacyjnych, jak i etycznych. Nauczyciel pełni specyfi czną funkcję społeczną 
o istotnym zakresie obowiązków, który powinien mieć w związku ze swoją pra-
cą i odpowiedzialnością należne prawa i możliwości działania. Uważam jednak, 
że defi nicja ta, aczkolwiek z wielu względów bardzo trafna, wymaga znaczącego 
rozszerzenia.

Jak zostaje się korepetytorem? Korepetytorzy to nader zróżnicowane grono. 
Trzeba zauważyć, że zasadniczo skutki różnych metod rekrutacji korepetytorów 
nie były nigdy systematycznie badane (Topping, 2002). Korepetytorzy są różnie 
usytuowani w procesie edukacyjnym. W Stanach Zjednoczonych korepetytorzy 
zazwyczaj sami są uczniami, a za pełnienie funkcji korepetytora lub, w tym wy-
padku lepiej powiedzieć tutora, dostają dodatkowe punkty kredytowe lub niekiedy 
wynagrodzenie fi nansowe. W Europie w takich sytuacjach nie jest to stosowane 
i podkreś la się rolę tutora-wolontariusza. Zakłada się, że tutorzy- wolontariusze 
mają wyższą motywację. Częściej również w Europie korepetytorami są zawo-
dowcy. Kwestie te łączą się z pytaniem, czy korepetycje są postrzegane jako 
zastępcza — wobec profesjonalnej — forma nauczania, czy jako zdobywanie od-
rębnego, uzupełniającego i samego w sobie wartościowego doświadczenia. 

Motywy podejmowania korepetycji. Warto zaznaczyć, że istnieje długa tra-
dycja korepetytorów płatnych, pobierających wynagrodzenie za dodatkowe za-
jęcia z uczniem. Wielu nauczycieli podejmuje się roli korepetytorów jako formy 
zajęcia dodatkowego, a niekiedy również z innych pobudek. Badania wskazują, 
że często praca w szkole nie przynosi nauczycielom wystarczającej satysfak-
cji, gdyż nie pozwala na odpowiednio efektywną pracę z uczniem. W warun-
kach 30-osobowej, a nawet niewielkiej np. 12-sobowej klasy (dużego zespołu) 
możliwość indywidualizacji i wchodzenia w pogłębione relacje o charakterze 
wychowawczym jest ograniczona, a niekiedy nawet niemożliwa. W badaniach 
prowadzonych we współpracy ze studentami Uczelni Warszawskiej im. Marii 
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Skłodowskiej-Curie próbowano okreś lić źródła motywacji do podejmowania ko-
repetycji przez korepetytorów. Badano w tym zakresie nauczycieli i studentów 
prowadzących korepetycje minimum z 2 osobami przynajmniej raz w tygodniu 
z każdym z uczniów. Zapytano w indywidualnym wywiadzie bezpośrednim, 
przeprowadzonym ze 100 studentami oraz 45 nauczycielami o motywy podej-
mowania korepetycji. Respondenci mieli możliwość wymienienia więcej niż jed-
nego motywu, co sprawiło, że wyniki sumują się na więcej niż 100%.

Warto w tym miejscu zauważyć, że zebranie materiału nie było łatwe, oso-
by prowadzące często spotykały się z niechęcią i odmowami udzielania odpo-
wiedzi. Występowała ona częściej u osób udzielających płatnych korepetycji niż 
świadczących je na zasadzie wolontariatu. Dlatego można założyć, że wiąże się 
to zapewne z częstym szarostrefowym charakterem korepetycji. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, zróżnicowanej motywacji podejmo-
wania tej formy działań edukatorskich towarzyszy jego całkowicie wolnoryn-
kowy charakter. Funkcjonowanie korepetycji reguluje jedynie popyt i podaż. 
Dlatego również ceny bywają zróżnicowane. Zależą od miejsca, okresu, a także 
renomy korepetytora. Przy czym należy podkreś lić, że w badaniu nie pytano 
o wysokość cen korepetycji.

Korepetytorzy wolontariusze. Są również korepetytorzy wspomagający 
uczniów w nauce, którzy nie pobierają za swoją pracę wynagrodzenia. W świe-
tle badań

korepetytorami mogą być rodzice lub opiekunowie, bracia, siostry, pozostali członko-
wie rodziny, inni uczniowie z grupy rówieś niczej oraz różni wolontariusze. Już pię-
cioletnie dzieci potrafi ą nauczyć się być efektywnymi korepetytorami. Korepetytorem 
może być każdy — każdy może pomóc w czymś komuś innemu (Topping, 2002, s. 6).

2 Badania przeprowadzono we współpracy ze studentami Uczelni Warszawskiej im. Mari 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Tabela 33. Motywy podejmowania działalności korepetytora u nauczycieli i studentów 
studiów II stopnia2.

Motywy Nauczyciele N = 45 Studenci N = 100

materialny 91% 97%

ciekawe (nowe) doświadczenie 55,5% 54%

wchodzenie w interakcje edukacyjne 13,3% 11%

skuteczność działania 33,3% 6%

inne 8% 12%

Źródło: badania włas ne (wyniki sumują się na więcej niż 100%, ponieważ istniała możliwość wy-
boru więcej niż jednej opcji) badania przeprowadzono w ramach projektu fundacji Nowoczes ne 
Mazowsze pod opieką Katedry Andragogiki i Pedagogiki Pracy Wyższej Szkoły Kryminologii 
i Penitencjarystyki.
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Podejmowanie tego typu działań ma różną motywację. Poza chęcią działań 
o charakterze prospołecznym, może być motywacja „przywiązaniowa” o cha-
rakterze więzi rodzinnych czy też przyjacielskich, a niekiedy wspólnotowych. 
Wśród źródeł motywacji warto również wskazać na możliwość zdobywania 
kompetencji praktycznych jako motywu podejmowania działań woluntarystycz-
nych. W Polsce zawód nauczyciela jest nie najlepiej postrzegany przez młodzież 
akademicką, jednak w krajach, gdzie praca nauczyciela jest dość atrakcyjną for-
mą stabilnego zatrudnienia, tego typu praktyka może być cenioną formą zdoby-
wania doświadczenia nauczycielskiego. 

W wielu krajach rozmaite instytucje, w tym organizacje pozarządowe, urzędy 
miast, uczelnie i inne organizują programy zachęcające do podejmowania bezpłat-
nych korepetycji. Tworzą one w ramach realizowanych programów płaszczyzny 
kontaktów, wspierają korepetytorów w ich działaniach, tworzą neutralną przestrzeń 
do realizacji tego typu edukacyjnych przedsięwzięć. Ważnym elementem jest po-
pularyzacja tej formy pomocy uczniom w pokonywaniu barier edukacyjnych. 

Szkolenie korepetytorów wolontariuszy. Korepetytorzy wolontariusze to 
często osoby o niewysokim poziomie kompetencji nauczycielskich. Nawet, jeżeli 
posiadają dużą wiedzę merytoryczną z języka obcego, matematyki, fi zyki itp., to 
nie zawsze potrafi ą ją przekazać. Z tych względów, jeżeli istnieje taka możliwość, 
to należy szkolić korepetytorów wolontariuszy. Ważnym elementem takich szko-
leń powinno być wskazanie im, co mają robić, a potem zademonstrować. Można 
przekazać im to samo w formie pisemnej lub/i rysunku, grafu, diagramu, schema-
tu, co ułatwi zapamiętanie i stosowanie. Najlepiej, by od razu rozpoczęli pracę. Do 
ćwiczeń są potrzebne materiały. Dobrym rozwiązaniem jest również superwizor, 
który powinien obserwować korepetytora i ucznia oraz sprawdzać, czy dobrze pra-
cują, jak również po sesji udzielić korepetytorowi wsparcia i wskazówek. W miarę 
potrzeby trzeba zwielokrotnić liczbę pochwał i dodatkowych wskazówek.

Wśród umiejętności, które warto ćwiczyć, wymienić należy następujące 
zagadnienia:
• jak budować dobre relacje;
• jak demonstrować umiejętności;
• jak podpowiadać lub zachęcać uczniów do naś ladowania umiejętności;
• jak prezentować zadania;
• jak zrozumiale tłumaczyć;
• jak zadawać pytania;
• jak sprawdzać, czy uczeń sobie radzi;
• jak udzielać informacji zwrotnych i chwalić
• jak rozpoznawać powtarzające się schematy błędów;
• jak kontrolować i dokumentować czynione postępy.

Warto również kształtować i doskonalić konkretne umiejętności nauczania, 
czyli te, które są szczególnie istotne dla wybranej metody czy dziedziny nauczania.

Samopomoc koleżeńska i nauczanie rówieś nicze. Rozróżnienie między 
samopomocą koleżeńską a nauczaniem rówieś niczym wydaje się trudne. Sa-
mopomoc koleżeńska, jak zauważa Sławińska (2015), była „popularna w Polsce 
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szczególnie w okresie PRL, lecz obecna także współcześ nie (głównie w edu-
kacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, o czym szkoły donoszą na ofi cjalnych 
stronach internetowych)”. Na pewno mieści się ona w spektrum znaczeniowym 
korepetycji, jest jednak szczególnym ich przypadkiem, który bywa nazywany 
korepetycjami koleżeńskimi. Często samopomoc koleżeńska jest formą uczniow-
skiego wolontariatu (Misztel, 2012). 

Warto zauważyć, że pomagając innym w nauce, korepetytorzy-rówieś nicy 
sami odnoszą korzyści. W wielu środowiskach takie zachowania nobilitują i są 
nagradzane np. lepszą oceną z zachowania lub uznaniem wśród nauczycieli (nie-
stety rzadziej wśród rówieś ników). Często młodzi korepetytorzy sami się przy 
tym uczą. Nie bez powodu starożytni mawiali, że „powtarzanie jest matką nauki”. 

Warunki realizacji samopomocy koleżeńskiej. W przypadku wyboru tej 
formy pomocy w nauce, jej organizatorzy, to znaczy szkoła, organizacja lub 
rodzice/opiekunowie, powinni ją odpowiednio zorganizować. Należy okreś lić 
metodę udzielania korepetycji, zorganizować szkolenie i zapewnić dostęp do 
materiałów. Trzeba jas no okreś lić procedury dotyczące przebiegu korepetycji. 
Mogą one być ogólne, nadające się do zastosowania przy każdym materiale, jaki 
wybiorą współpracujący koledzy. Mogą być również utworzone tylko do zasto-
sowania przy konkretnym materiale nauczania. Ważne jest, by dokładnie okreś-
lić czynności korepetytora. Rozpoczynając korepetycje koleżeńskie, dobrze jest 
zastosować sprawdzoną już efektywną metodę nauczania.

Nawet, jeś li w korepetycjach nie wykorzystuje się konkretnego, opracowane-
go materiału, to i tak współpracujące ze sobą pary muszą mieć dostęp do różnych 
tekstów i pomocy szkolnych, by móc z nich wybrać te, które są im potrzebne, 
np. zestaw książek do wspólnego czytania czy model bryły geometrycznej. 

5.2. Pozamerytoryczne kompetencje korepetytora
Kwestia kompetencji to istotny aspekt pracy korepetytora. Co zasadniczo po-
winien wiedzieć i umieć oraz do jakich działań, zachowań powinien być gotowy 
korepetytor, by dobrze wypełniał swoje zadanie. Należy wyraźnie podkreś-
lić, że kwestia osobowego wymiaru kompetencji jest tu nie mniej ważna niż 
sama wiedza czy umiejętności. Teoretyczną podstawą dla przedkładanej kon-
cepcji jest dydaktyka, a w zasadzie pedagogika tradycyjna (pozytywistyczna) 
zaproponowana przez Jana Fryderyka Herbarta w jej klasycznym ujęciu. 

Okreś lenie jej przez samego autora nazwą nauczanie wychowujące w zasa-
dzie wyjaś nia wszystko. Używając takiej nazwy, J. F. Herbart podkreś lał, iż wy-
chowania nie należy, a nawet nie można oddzielać od nauczania, którego celem 
jest ukształtowanie moralnie silnych charakterów, a w toku kształcenia wycho-
wującego wola i charakter rozwijają się równocześ nie z rozumem. Zdaniem za-
równo przywołanego autora, jak i twórców przedkładanego materiału kluczem 
i koniecznym warunkiem skutecznego kształcenia jest wychowanie, którego ce-
lem powinno być nie tylko przekazywanie uczniom wiedzy, ale równoczes ne 
wiązanie i łączenie tej wiedzy z rozwojem ich ocen moralnych, postaw, uczuć 
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i woli. Podobnie jak J. F. Herbart zakładam, że celem edukacji, w tym również 
korepetycji, jest kształcenie ludzi o jas nych i trwałych wzorach, postawach, sil-
nych charakterach, kierujących się w swoim postępowaniu okreś lonymi ideami 
moralnymi, które połączone razem okreś lają ideał osobowości, jak również za-
sadniczy cel życia człowieka. Takie wartości, jak: doskonałość, życzliwość, pra-
wo, słuszność i wewnętrzna wolność są w moim przekonaniu wciąż aktualne, 
a prowadzenie ku nim uczniów jest równie ważnym celem edukacji jak doskona-
łe opanowanie kolejnych treści. Korepetytor jako nauczyciel mający okazję od-
działywać na ucznia w bezpośredniej, wysoko zindywidualizowanej relacji, nie 
może pomijać aspektów osobotwórczych kształcenia. Kluczowe jest tu dotarcie 
do motywacji, systemu wartości, lęków i przekonań, wśród których często tkwią 
przyczyny i źródła istniejących trudności lub podejmowanych aktywności. 

Sytuacja i warsztat proponowany korepetytorowi różni się jednak od tego za-
wartego w koncepcji kształcenia wychowującego. Dotyczy to w szczególności me-
tod dochodzenia do postawionych celów i zadań, które współczes ny korepetytor 
powinien czerpać z koncepcji humanistycznych, w tym znajdujących się w sferze 
założeń współczes nego personalizmu (Gadacz, 1993), a w zakresie psychologii na 
tej skoncentrowanej na osobie (Rogers, Stevens, 1998; Rogers, 1951). W zakresie 
metodyki działania chcąc wykorzystać w pełni (ale również bezpiecznie) możli-
wości, jakie niosą nowoczes ne technologie, można czerpać z koncepcji kształce-
nia komplementarnego (Czarkowski, 2015; Czarkowski, Strzelec, 2018). Pozwala 
to z nauki uczynić drogę w kierunku samodoskonalenia i realizowania włas nej, 
świadomie wybranej koncepcji rozwoju. Korepetycje przez stałe wykorzystywa-
nie procesu kształcenia należy traktować również jako okazję do spotkania wokół 
wartości, zwłaszcza tych, które niesie ze sobą treść kształcenia, i które w swoim 
czasie zachęciły nauczyciela-korepetytora do tego, by poznawać — uczyć się. 

Istotnym celem jest wdrażanie do samouctwa przez rozbudzanie ciekawości 
i wskazanie świata jako frapującej tajemnicy. Jednocześ nie i w żadnym wypad-
ku „nie zamiast” powinno się troszczyć o wysoki i adekwatny do potrzeb ucznia 
merytoryczny poziom organizowanych zajęć, w duchu dyscypliny i karności 
rozumianej nie jedynie poprzez rygorystyczne zakazy i polecenia, ale jako nie-
zbędnego elementu współdziałania i osiągania stawianych sobie celów.

Realizacja tak rozumianej koncepcji korepetycji wymaga od korepetytora 
wysokich kompetencji merytorycznych i metodyczno-pedagogicznych. Korepe-
tytor powinien być gotowy do pogłębiania swojego rozumienia nauczanych treści 
zarówno w kontekście współczes nej nauki, jak i tego, jak rozumie je szkoła — 
co niekiedy niestety pozostaje w sprzeczności. Jednocześ nie powinien dążyć 
do rozwijania, pogłębiania i stałego doskonalenia kompetencji metodyczno- 
-pedagogicznych, które zawierają:
• czynnik poznawczy (wiadomości);
• umiejętności;
• komponent postaw i wartości — rozumiany również jako gotowość do spo-

tkania wychowawczego w toku procesu dydaktycznego i pewnej odwagi kon-
frontacji wartości.
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Niestety wobec ogromnego popytu na korepetycje, istnieje potrzeba kształce-
nia korepetytorów w zakresie wiedzy, umiejętności i wartości, w szczególności 
w perspektywie wysoko zindywidualizowanego procesu kształcenia. Nauczy-
ciele nie zawsze mają możliwość podołać (zwłaszcza przy wysokim popycie na 
usługę), a jednocześ nie relacja korepetycji w stosunku do relacji szkolnej jest tak 
różna, że trudne jest przyjęcie znacząco innej postawy. Dobre szkolenie kore-
petytorów to takie, które zawiera przekaz, pokaz i warsztat, pozwalające na 
wielopłaszczyznowe kształcenie i samokształcenie kompetencji dydaktycz-
nych i wychowawczych.

Korepetytor oprócz kompetencji merytorycznych ukształtowanych najczęściej 
w toku studiów wyższych, chociaż nie zawsze kierunkowych (np. korepetytor 
matematyki może być inżynierem) oraz późniejszego doskonalenia i samodosko-
nalenia, powinien posiadać kompetencje wychowawcze. Założyć należy, że każ-
da sytuacja związana z korepetycjami jest jednocześ nie przestrzenią działań 
wychowawczych, budowania motywacji do nauki i samouctwa oraz samooce-
ny i obrazu włas nej osoby. Jednocześ nie każde spotkanie korepetytora z uczniem 
jest na swój sposób jedyne i niepowtarzalne. Przyjęcie takiego założenia ewokuje 
potrzebę podjęcia działań specyfi cznych oraz istnienia u korepetytora świadomo-
ści wychowawczego wymiaru podejmowanych działań. 

Pewna szczególność i unikalność kompetencji korepetytora polega właś nie na do-
strzeganiu tych faktów, świadomości ich zachodzenia i umiejętności posługiwania 
się otaczającym światem i sobą jako narzędziami wychowawczego oddziaływania.

Tak więc oprócz kompetencji merytorycznych, korepetytor powinien posia-
dać kompetencje wychowawcze, które można podzielić na pięć grup, lub cztery 
grupy i jedną metakompetencję. Są to:
• kompetencje komunikacyjne (K);
• oddziaływania (O) (czynnościowe);

Rysunek 18. Model kompetencji wychowawczych.
Źródło: opracowanie włas ne. 
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• autokreacyjne (A);
• diagnostyczne (D);
• metakompetencja spajająca pozostałe — twórcza refl eksyjność (TR).

Grafi czny model kompetencji przedstawia rysunek 18.
Jak widać, nie jest to podział rozłączny i nie może taki być. Wiele działań 

korepetytora (podobnie zresztą jak i innych nauczycieli) wynika lub jest wypad-
kową wielu różnych kompetencji. Jednak niewątpliwie najbardziej ogólną z nich 
i najczęściej współewokującą działania powinna być twórcza refl eksyjność. 

Zakres kompetencji w sposób ogólny oraz z odniesieniem do sytuacji korepe-
tycji przedstawia tabela 34.

Poszukując korepetytora, niezależnie od rodzaju korepetycji i ich poziomu, 
powinno się uwzględniać jego pozamerytoryczne kompetencje, związane z pro-
cesem wychowawczego oddziaływania, które jest mniej lub bardziej świadomie 
realizowane w trakcie korepetycji. W wielu przypadkach, kiedy szuka się ko-
repetytora, jest on potrzebny uczniowi, który ma za sobą negatywne doświad-
czenie uczenia się systemem klasowo-lekcyjnym zakończone niepowodzeniem. 
Logiczne jest więc szukanie środków i metod dydaktycznych odmiennych od 
tych, które stosuje się w pracy z dużymi grupami (klasy szkolne). Warto tu przy-
toczyć również uwagi dotyczące kompetencji i mistrzostwa,

Tabela 34. Wybrany zakres kompetencji wychowawczych (przedstawiony w sposób 
ogólny) z uwzględnieniem procesu korepetycji

Grupa Przykłady kompetencji Sytuacja korepetycji

komunikacyjne 
(K)

słuchanie, mówienie, przełamy-
wanie barier komunikacyjnych, 
posługiwanie się mediami

związane z procesem komunikowania 
się z uczniem; w trakcie trwania zajęć 
należy pamiętać, że dotyczy to także od-
czytywania werbalnych i niewerbalnych 
komunikatów wysyłanych przez ucznia

oddziaływania 
(O)

modelowanie, perswazja, stawianie 
zadań, oddziaływanie pośrednie

dotyczą konkretnych czynności korepety-
tora w towarzyszącym nauczaniu procesie 
wychowawczym, w szczególności zwią-
zanych z budowaniem racjonalnej samo-
oceny (ucznia i jego sytuacji) i motywacji

autokreacyjne 
(A)

samouctwo, samopoznanie, kompe-
tencje tożsamościowe, asertywność

związane z osobowym funkcjonowa-
niem nauczyciela-korepetytora w proce-
sie wychowawczym

diagnostyczne 
(D)

obserwacja, zbieranie informacji 
(ankieta, wywiad, rozmowa), roz-
poznawanie klimatu społecznego, 
analiza struktury grupy (nawet 
dwuosobowej)

dotyczą poznawania i diagnozowania pro-
cesu wychowawczego i jego warunków

twórcza 
refl eksyjność

myś lenie twórcze, refl eksyjna 
praktyka, wrażliwość poznawcza, 
świadomość wartości, świado-
mość celów

metakompetencja pozwalająca w sposób 
twórczy wykorzystywać pozostałe kom-
petencje i wykorzystywać synergię ich 
działania

Źródło: Opracowanie włas ne.
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czy chodzi tu jednak o taki autorytet, jakim cieszył się wśród cymbalistów Jan-
kiel, zniewalając ich swoim kunsztem i odbierając ochotę do gry? Przecież po-
słannictwo nauczyciela tkwi w czymś całkiem przeciwnym. Ma on zachęcać 
uczniów do samodzielnych, odważnych prób, bezustannie i na wszelkie sposoby 
dowodzić, że osiągnięcie w danej dziedzinie wysokiego poziomu pozostaje w za-
sięgu ich możliwości. Oznacza to swoiste deprecjonowanie włas nych wysokich 
umiejętności, szerokich horyzontów wiedzy, ukazywanie ich zwyczajności, bli-
skości, osiągalności (Mieszalski, 1990, s. 242–243).

Zdanie to odnosi się w sposób szczególny do korepetytorów.
Współpraca i współgranie mają kluczowe znaczenie dla efektywności, a co 

za tym idzie skuteczności korepetycji. Wspominany już model „Wielkiej Piątki” 
jest wykorzystywany w praktyce doboru i oceny personelu. Istnieją różne me-
taanalizy prowadzone przez wielu autorów w różnych krajach dotyczące relacji 
między cechami osobowości a efektywnością w pracy i współpracy. Dowio-
dły one, iż pomimo pewnych zastrzeżeń związki między cechami osobowości 
a efektywnością pracy oraz współpracy występują, i chociaż w wielu przypad-
kach nie są one zbyt silne, to jednak statystycznie istotne (Jarmuż, 1998, s. 173). 
Największe znaczenie dla efektywności korepetycji, jak się wydaje, posiada su-
mienność i stabilność emocjonalna, jednak w wielu przypadkach ważne znacze-
nie ma również ekstrawersja i otwartość na doświadczenia, w szczególności, gdy 
mówimy o ekstremach tych wymiarów. 

Niezależnie od ogólnych wskazań i centralnych tendencji należy jednak za-
uważyć, że stwierdzenie wysokiego lub niskiego wymiaru okreś lonej cechy 
u korepetytora nie wyklucza jego sukcesu w prowadzonych działaniach eduka-
cyjnych. Istotą jest bowiem współgranie i współpraca. Często dla dzieci lub mło-
dzieży, znajdującej się w okreś lonej sytuacji życiowej, okreś lonym stanie emocji, 
właś nie wysoko neurotyczny lub skrajnie sumienny korepetytor będzie tym naj-
lepszym, który wyzwoli ukryty w nich potencjał. 

Istnieje wiele koncepcji psychologicznych opartych na poglądach C. G. Jun-
ga — ucznia Freuda — opisujących modele i narzędzia klasyfi kujące osobowość 
i różne typy osobowości człowieka. Niektóre są bliskie zaprezentowanej „Wiel-
kiej Piątce”. Stały się inspiracją dla różnych nurtów psychologii teoretycznej, 
ale również wielu bardzo praktycznych rozwiązań stosowanych w zarządzaniu, 
poradnictwie czy kształceniu. 

Wśród nich wymienić można kwestionariusz MBTI (Myers-Briggs Type 
Indicator) opracowany przez Katharine Briggs oraz jej córkę Isabel Myers 
w 1942 roku (Grabowska, 2013), czy też socjonikę — teorię powstałą w latach 
70. XX wieku, stworzoną przez litewską badaczkę Aušrę Augustinavičiute, któ-
ra w swojej pracy opierała się na ustaleniach C. G. Junga oraz pojęciu meta-
bolizmu informacyjnego wprowadzonego przez polskiego psychiatrę Antoniego 
Kępińskiego (Аугустинавичюте, 2008, c. 9–10). Z połączenia tych dwóch idei 
narodziła się ciekawa koncepcja 16 typów osobowości (socjotypów) i systemu 
łączących je relacji. Teorie te, aczkolwiek bardzo odmienne w sferze konstruk-
tu, na płaszczyźnie praktycznej prowadzą do bardzo zbliżonych (jednak nie 
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tożsamych) rozwiązań. Wskazują one, że ludzie o okreś lonych typach osobowo-
ści współpracują znacząco lepiej, efektywniej i skuteczniej. Takie samo zadanie 
będące nie do zrealizowania dla okreś lonych grup, w innych udaje się z powo-
dzeniem i co ważne nie ma to związku ze zdolnościami kierunkowymi, a jedynie 
z cechami osobowymi (socjotypami).

Samopoznanie jest kluczową kompetencją korepetytora. Pozwala na uwzględ-
nienie opisanych wcześ niej zalet i ograniczeń płynących z włas nej osobowości 
i ważnych w procesie uczenia się–nauczania. Jest również podstawą racjonalnej 
i rzetelnej samooceny siebie i włas nych kompetencji. Osoba świadoma swojej kom-
petencji, zarówno kolega, jak i zawodowy korepetytor czy organizator nauczania 
dodatkowego, gdy nie będzie czegoś pewien, wyrazi to. Chroni to przed naucza-
niem czegoś, co jest błędne i szkodzi zarówno uczniowi, jak i korepetytorowi. 

Pojęcie samopoznania czy samoświadomości jest odmiennie defi niowa-
ne i interpretowane na gruncie różnych nauk — fi lozofi i, psychologii czy też 

Tabela 35. „Wielka Piątka” u korepetytorów

Cecha Kluczowe cechy Uwagi

neurotyczność

brak wrogości, niska impulsyw-
ność, podatność na zranienie, 
samoświadomość

korepetytorzy są w swoim działaniu są zwy-
kle samotni, powinni więc być odporni na 
stres, przeciwności i działania swoich, nie 
zawsze pozytywnie nastawionych, uczniów

ekstrawersja

serdeczność, towarzyskość, ak-
tywność, pozytywne emocje, 
asertywność

pozytywne nastawienie i towarzyskość po-
zwalają na przełamywanie barier, niemniej 
nadmierna ekstrawersja może zmniejszać 
efektywność korepetycji

otwartość na 
doświadczenie

fantazja, uczuciowość, działanie, 
idee, wartości

korepetytor poszukujący nowych dróg, 
przywiązany do wartości (zwłaszcza wie-
dzy, którą przekazuje) jest zwykle osobą 
sprawniej realizującą zadania edukacyjne 
(analogicznie do nauczycieli)

ugodowość

szczerość, ufność, altruizm, ustę-
pliwość, skromność, delikatność

szczerość i ufność zazwyczaj dobrze służą 
klimatowi korepetycji, ugodowość jest też 
kluczową cechą dla korepetytorów dzieci 
z podwyższoną neurotycznością (zwłaszcza 
zachowaniami lękowymi), niemniej nad-
mierna ustępliwość nie jest dobra w pracy 
z osobami o niskiej motywacji

sumienność

samodyscyplina, obowiązko-
wość, kompetencje, dążenie do 
osiągnięć, rozwaga, porządek

wysoka sumienność i zorientowanie na za-
danie podwyższa efektywność realizowa-
nych korepetycji, niemniej jednak należy 
zauważyć, że nadmierna sumienność pro-
wadzi do nieliczenia się z indywidualnymi 
cechami i możliwościami ucznia i jest zja-
wiskiem negatywnym

Źródło: opracowanie włas ne (jest to efekt przemyś leń na kanwie lektur, ale przede wszystkim 
rozmów z Elżbietą Karney, Agnieszką Kolek, Maćkiem Frasunkiewiczem i licznymi studentami 
z WSPS-u, którym serdecznie dziękuję).
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pedagogiki. Można je ujmować w kategoriach stanu (deklaratywnych) jak 
również w kategoriach procesu (funkcjonalnych). Samopoznanie rozumiane 
w kategoriach deklaratywnych wyraża się w wiedzy i sądach o samym sobie, 
przypisywanej sobie wartości czy istotności; często jest synonimem pojęcia „sa-
mowiedza”. Defi niowane też jest jako metoda tworzenia i powstawania wiedzy 
o sobie samym. Natomiast w kategoriach funkcjonalnych samopoznanie będzie 
opisywane jako proces i w kategoriach predyspozycji, tendencji czy też stylu. 
Warto za M. Malicką zauważyć, że to św. Augustyn

był tym fi lozofem, który pierwszy okreś lił człowieka jako istotę posiadającą 
„wnętrze” (Malicka, 1996, s. 16). Nawoływał on: „nie wychodź na świat, wróć do 
siebie samego, we wnętrzu człowieka mieszka prawda” (Augustyn, 1954, s. 131). 
Ubolewał również „oto ludzie wędrują, aby podziwiać szczyty górskie, spiętrzo-
ne fale morza, szeroko rozlane rzeki, ocean otaczający ziemię, obroty gwiazd. 
A siebie samych omijają i nie podziwiają” (Augustyn, 1987, s. 228). 

Podejście to znalazło również odzew we współczes nej fi lozofi i osoby, która 
zwraca uwagę, że 

„istnieją prawdy, których można nauczyć się z książek, do których można dojść 
przez intelektualne spekulacje. Lecz są także takie prawdy, na które nie ma teore-
tycznej odpowiedzi. Można je poznać jedynie przez osobiste świadectwo i włas-
ne życiowe ich doświadczenie (Gadacz, 1993, s. 113).

Pojęcie samopoznania znane jest również w psychologii, nauce ściś le zwią-
zanej z pedagogiką. Obecnie wielu psychologów, pedagogów, podziela przeko-
nanie, że obraz włas nych cech fi zycznych i psychicznych warunkuje zachowania 
człowieka i pozwala zrozumieć ich indywidualne motywy i znacząco wpływa 
na efektywność procesów uczenia się–nauczania. Funkcjonuje wiele okreś leń 
obrazu siebie. Nie wdając się w szczegółowe analizy prac i propozycji poszcze-
gólnych autorów, można wskazać następujące kierunki:
• obraz włas nej osoby (jednostki) jako zbiór wiedzy czy wiadomości i umie-

jętności o włas nych cechach, możliwościach, umiejętnościach;
• obraz siebie ujmowany jako rodzaj mapy, którą jednostka się posługuje 

w celu zrozumienia siebie, zwłaszcza w chwilach podejmowania ważnych 
decyzji życiowych czy przeżywania kryzysów;

• obraz siebie jako świadomość włas nego istnienia i funkcjonowania, pod-
miot, zbiór doświadczeń uznanych za swoje. 
Jak widać, pojęcie to jest różnie interpretowanie w perspektywach teore-

tycznych, jednak w istocie oznacza to samo i odnosi się do kompetencji osoby 
dotyczących jej samej. Obraz siebie może też być zbudowany z różnych cech, 
elementów struktury osobowości uznanych przez nią samą za charakterystyczne 
dla niej (siebie). Niezależnie od przyjętej koncepcji warunkiem powstania i roz-
wijania się obrazu siebie jest istnienie odpowiedniego stopnia rozwoju samoświa-
domości i zaistnienie procesu samopoznania. Proces samopoznania będzie więc 
procesem nabywania wiadomości, umiejętności oraz doświadczeń dotyczących 
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włas nej osoby. Strukturę tak powstałej samoświadomości tworzą trzy grupy na-
bytych w doświadczeniu informacji: o włas nych cechach jednostki, o wartości 
przedmiotów, o tym, jak postępować w różnych sytuacjach (por. Czarkowski, 
Szczęs ny, 2006). 

Zmiany i rozwój w samoświadomości i obrazie samego siebie mogą zacho-
dzić w trakcie: realizowania zadań stawianych przez wychowawców lub życie, 
stykania się ze związaną z nimi presją sytuacyjną, doświadczanie i przeżywa-
nie związanych z tym sukcesów i porażek. Efektywne samopoznanie i związana 
z nim racjonalna zgodna z rzeczywistością samoświadomość jest istotną kompe-
tencją osób uczących i wspierających w nauce inne osoby. Dlatego świadomość 
włas nych kompetencji, wartości, możliwości i ograniczeń jest również kluczową 
kompetencją korepetytora. Z tych względów zawsze lepiej wybrać takiego, który 
jest bardziej świadomy włas nych możliwości i włas nej wartości. 

 5.3. Skuteczność korepetytora w odniesieniu do różnych sytuacji
Dobry korepetytor to taki, który potrafi  nie tylko nauczyć, ale również zbudo-
wać motywację do nauki i wesprzeć ucznia w pokonywaniu zaistniałych trudno-
ści edukacyjnych. Jego zadaniem jest nie tylko nauczyć, ale zbudować podwaliny 
procesu uczenia się i kształtowania wiedzy. Jest to kluczowa kwestia w perspek-
tywie kształtującego się społeczeństwa informacyjnego. Współczes na pedagogika 
tworzy szerokie podstawy dające ofertę możliwości teoretycznych i praktycznych 
narzędzi przydatnych w procesie uczenia się–nauczania, które są systematycznie 
konfrontowane z osiągnięciami w światowej skali, z empirycznie ugruntowaną 
wiedzą klasyczną, jak też najnowszymi osiągnięciami w poznawaniu mechani-
zmów procesów poznawczych. Przy całej rzetelności i poprawności proponowa-
nych metod, w praktyce działania tworzą one często iluzję w świadomości osoby 
nauczanej czegoś lub kogoś — czynnika decydującego niejako za nią i tym samym 
zwalniającym ją całkowicie lub w znacznym stopniu z odpowiedzialności za pro-
ces uczenia się. Współczes ne koncepcje pedagogiczne, takie jak konstruktywizm, 
konektywizm czy kształcenie komplementarne, stanowczo przeciwstawiają się 
tym stanowiskom. Można by tu przywołać i zastosować postulat Perrỳ ego:

wysoki poziom praktycznych umiejętności edukacyjnych to coś więcej niż posia-
danie w małym palcu repertuaru specyfi cznych technik praktycznych. To także 
umiejętność „czytania” sytuacji, podejmowania decyzji i działania oraz reago-
wania na sytuacje, w taki sposób, aby jak najefektywniej wspierać uczenie się 
(Perry, 2000, s. 131).

Innymi słowy dobrych i skutecznych korepetycji może udzielić tylko oso-
ba, która zna siebie, swoje możliwości i ograniczenia oraz rozumie rolę róż-
nych narzędzi, w tym również diagnozy w poznawaniu siebie i procesie uczenia 
się–nauczania.

Nauczyciel jako korepetytor jest postrzegany przez wiele osób jako opty-
malne rozwiązanie problemu braków edukacyjnych ucznia. Rozwiązanie to ma 
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jednak obok licznych i oczywistych zalet również pewne wady, które w okreś-
lonych sytuacjach z pewnością uniemożliwiają podjęcie zadań korepetytora 
przez nauczyciela lub znacząco utrudniają (ograniczają) możliwość skutecznego 
działania tak zwanego zawodowca. Nauczyciel, szczególnie ten doświadczony 
(polecany w takich wypadkach), posiada, a przynajmniej powinien posiadać, 
potrzebną, a nawet przekraczającą wiedzę merytoryczną w zakresie podejmo-
wanych korepetycji. Jest przecież wykwalifi kowanym polonistą, matematykiem, 
biologiem, chemikiem itd. Zwykle posiada również znaczące doświadczenie 
dydaktyczne zdobyte w pracy z różnymi uczniami, a niekiedy nawet w wielu 
szkołach. Szukając korepetytora wśród nauczycieli, poszukujemy zwykle mi-
strza w zawodzie. Trzeba jednak pamiętać, że wiedza pedagogiczna, w tym dy-
daktyczna i praktyka nauczyciela, zdobyta była zazwyczaj w pracy z dużymi 
grupami młodzieży, zwykle w klasach kilkunasto-, a nawet kilkudziesięcio-
osobowych. Zwrócono już uwagę, że nie każdy nauczyciel potrafi  i jest gotowy 
wejść w charakterystyczną dla procesu korepetycji zindywidualizowaną relację 
z uczniem lub kilkoma zaledwie uczniami. Często nauczyciele nie mają również 
doświadczenia w pracy z pojedynczym uczniem lub bardzo małą grupą. For-
my charakterystyczne dla tego typu pracy, aczkolwiek często mające starożytny 
rodowód, we współczes nej szkole w zasadzie nie występują. Natomiast wielu 
uczniów podejmujących korepetycje potrzebuje takich zindywidualizowanych 
form nauczania. Nauczyciel udzielający korepetycji powinien posiadać umiejęt-
ność wchodzenia w zindywidualizowaną relację z uczniem. Jego zadania będą 
często bardziej zbliżone do pracy terapeuty niż nauczyciela pracującego w szkol-
nej rzeczywistości. 

Kompetencje korepetytora a nauczanie rówieś nicze. Kompetencje korepe-
tytora, który udziela korepetycji rówieś niczych, są kwestią trudną do szczegóło-
wego okreś lenia. W przeglądach badań nad korepetycjami, w tym udzielanymi 
przez wolontariuszy (również uczniów), zgodnie stwierdza się, że im więcej me-
tod nauczania znają korepetytorzy, tym lepsze osiągają wyniki (Cohen, Kulik, 
Kulik, 1982; Topping, Ehly, 1998). W kontekście korepetycji koleżeńskich, nazy-
wanych również nauczaniem rówieś niczym, istotną kwestią jest również różnica 
kompetencji między korepetytorem a uczniem. Niektóre badania wykazują, że 
zajęcia z korepetytorem wysoce kompetentnym w danym przedmiocie są najbar-
dziej korzystne dla ucznia. Jednak nauczanie kogoś będącego na znacznie niż-
szym poziomie niż korepetytor, może go szybko znużyć, zwłaszcza, że jest mało 
prawdopodobne, by realizacja zadania dawała mu jakąkolwiek stymulację lub 
wewnętrzną satysfakcję. Nauczanie w parach, w których różnica kompetencji nie 
jest duża, będzie prawdopodobnie o wiele bardziej zajmujące i aktywizujące dla 
korepetytora. W takiej sytuacji uczeń nauczany może nie zyskać bardzo wiele, 
ale w zamian za to korepetytor zyskuje dużo. W ostatnich latach wzrosło zainte-
resowanie korzyściami, jakie korepetycje udzielane przez wolontariuszy dają ko-
repetytorom, w tym szczególnie uczniom posiadającym niekiedy jedynie nieco 
wyższe kompetencje od uczniów nauczanych (nauczanie rówieś nicze). Zauwa-
żono, że korepetytorzy o kompetencjach bliskich kompetencjom uczniów mogą 
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być przez nich postrzegani jako bardziej wiarygodni — sami niedawno mieli 
problemy i osiągnęli sukces, pokazując tym samym, że osiągnięcie celu jest moż-
liwe dzięki włożonej pracy (Cohen, Kulik, Kulik, 1982; Topping, Ehly, 1998). 
Podsumowując, warto stwierdzić, że w opinii badaczy korepetytorzy w naucza-
niu rówieś niczym nie muszą być ekspertami w dziedzinie bądź umiejętnościach, 
które pomagają zdobywać — jednak ważne jest, by choć trochę więcej potrafi li 
niż ci, których uczą. 

Problemem niekiedy jest różnica wieku. Badania sugerują, że różnica wieku 
jest dużo mniej istotna niż różnica w umiejętnościach, chociaż oba te czynniki 
mogą występować równocześ nie. Badania dotyczące wpływu płci nie wykaza-
ły konkretnych wyników, choć istnieją pewne dowody na to, że w niektórych 
sytuacjach mężczyźni wynoszą większe korzyści z korepetycji niż kobiety, 
szczególnie, jeś li pełnią rolę korepetytorów, ucząc chłopców (Topping, 2000b). 
W niektórych krajach, ze względów kulturowych, nie jest akceptowane uczenie 
np. starszych przez młodszych lub mężczyzn przez kobiety.

Bogactwo sytuacji, w jakich udzielane są korepetycje, zarówno w odniesie-
niu do osób, którym są udzielane, osób, które ich udzielają, jak i miejsc, w któ-
rych są udzielane, a także celów, którym mają służyć, jest tak duże, że nie sposób 
wszystkich opisać. Niektóre ze wspomnianych sytuacji są unikatowe, np. senior-
ka (71 lat) prosząca o korepetycje studenta, ponieważ chciałaby się nauczyć pracy 
na komputerze, tak jak jej koleżanki z uniwersytetu III wieku czy matka chcąca 
zorganizować korepetycje 5-latkowi, by dobrze przygotować go do szkoły. Jako 
autor mam przekonanie graniczące z pewnością, że w swoich poszukiwaniach 
nie dotarłem do wszystkich możliwych i istniejących sytuacji udzielania kore-
petycji rozumianych jako procesu uczenia się–nauczania i udzielania pomocy 
w nauce. Oznacza to konieczność otwartej postawy na kwestię pomocy w na-
uce. W funkcjonowaniu (realizowaniu) korepetycji nie ma sytuacji niemożli-
wych, ale jedynie mniej lub bardziej prawdopodobne. 

Idealny korepetytor zapewne nie istnieje. Nic jednak nie szkodzi, by wzorem 
wielkich mężów starożytności: Platona, Plotyna czy św. Augustyna dążyć do 
zarysowanego ideału. Korepetytor powinien więc być człowiekiem kompetent-
nym merytorycznie, znającym problematykę, której ma nauczać. Kwestia ta nie 
była szczegółowo analizowana nie ze względu na jej małą wagę, ale dlatego, że 
zależnie od nauczanej dziedziny i poziomu, na którym się odbywa, jest ona inna. 
Bogactwo jest więc bardzo duże i w istocie wymaga specjalistycznych, multi-
dycyplinarnych badań. Kolejnym elementem jest zmotywowanie korepetytora 
do realizowanych zadań, to na ile chce, i jaki charakter ma podejmowana moty-
wacja. Wreszcie kwestia trzecia, to kompetencje metodyczno- wychowawcze — 
są kluczowe dla skuteczności przekazywanej wiedzy. Relacje między nimi 
pokazuje rysunek 19. 
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Podstawową kwestią jest, jak się wydaje, równowaga między tymi trzema 
cechami. Nie ma jednak jednej idealnej równowagi. Każda sytuacja ma swo-
jego idealnego korepetytora, który zapewne mieści się w zaznaczonym obsza-
rze. Proporcje te, aczkolwiek pozostają w równowadze, nie są jednak równe. 
Są uczniowie, którzy wymagają większych kompetencji pedagogicznych, inni 
wymagają korepetytora o wysokiej motywacji, jeszcze inni o bardzo wysokich 
kompetencjach w zakresie przekazywanej wiedzy. 

 5.4. Niektóre uwarunkowania realizacji zadań przez korepetytora
Poza systemem klasowo-lekcyjnym. Do korepetycji zwykle nie potrzeba spe-
cjalnych materiałów. Korepetytorzy nie powinni naś ladować tego, co — jak im 
się wydaje — zrobiłby profesjonalny nauczyciel, i to z kilku przyczyn. Często 
nie jest to profesjonalny nauczyciel, może więc nie posiadać wystarczającej wie-
dzy, nie ma pozycji nauczyciela (w rozumieniu roli społecznej) i nie posiada 
związanych z nią atrybutów, wreszcie, że nauczyciel już próbował, i z jakiś przy-
czyn uczeń w klasowo-lekcyjnym systemie nauczania nie opanował właściwego 
materiału, nie potrafi  również tego uczynić sam w tej sytuacji, trzeba poszukać 
innej możliwie zindywidualizowanej drogi. 

Realizowanie korepetycji poza systemem klasowo-lekcyjnym jest ich waż-
ną zaletą. Taki porządek w procesie uczenia się–nauczania, zmieniających się 
pracowni, przerw i 45-minutowych okresów skupienia i bierności ruchowej nie 
jest optymalny dla wszystkich uczniów. Niektórzy z nich na dłuższą metę mają 

Rysunek 19. Cechy idealnego korepetytora — zależności.
Źródło: opracowanie włas ne.
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problem z efektywnym uczeniem się w takiej organizacji procesu. Sytuacja ko-
repetycji pozwala odejść od tego niedogodnego dla niektórych uczniów sposobu 
organizowania procesu uczenia się–nauczania. Jednocześ nie jednak prowadze-
nie korepetycji poza szkołą i systemem klasowo-lekcyjnym oznacza również, że 
należy okreś lić system, w jakim się będą odbywały, a więc:
• jak często będą realizowane (ile razy w tygodniu);
• w jakim wymiarze będą realizowane (ile czasu będą trwały);
• gdzie się będą odbywać (w jakim miejscu: dom korepetytora, dom ucznia, 

inne, jakie, czy zawsze to samo)?
Pytaniem podstawowym zdaje się kwestia częstotliwości, czyli, ile razy 

w tygodniu odbywają się. W prowadzonych badaniach ankietowani w zdecydo-
wanie największej ilości przypadków stwierdzili, iż odbywały się (lub odbywa-
ją) raz w tygodniu. Całość prezentuje wykres zamieszczony na rysunku 20.

Kolejną ważna kwestią jest okreś lenie w jakim wymiarze będą realizowane za-
jęcia z korepetytorem. Przeprowadzone badania wykazały, że najczęściej było to 
2 × 45 minut (lub 1,5 godziny) co nie zawsze oznaczało to samo dla responden-
tów. Ponieważ w zapisie 2 × 45 niektórzy z nich rozumieli dwa zajęcia po 45 minut 
przy założeniu, że między nimi będzie nieduża przerwa. Nie mniej, ponieważ te 
dwie 45-minutowe jednostki zazwyczaj następowały bezpośrednio po sobie, w ba-
daniu odpowiedzi te uznano za równoważne. Całość wyników przedstawia wykres 
(rys. 20). 

Wyniki liczbowe prezentuje tabela 36.
Niektórzy respondenci (informacja z komentarzy) sygnalizowali, że w trakcie 

roku wymiar korepetycji ulegał zmianie — zarówno czas trwania, jak i często-
tliwość korepetycji. Zwykle (nie zawsze) była ona zwiększona w drugim seme-
strze. Było to jednak komentarzem do odpowiedzi, z tego względu trudno ocenić 
rozmiar tej prawidłowości jednak z pewnością możemy stwierdzić, że występuje 
takie zjawisko. 

17

52

14

5

12

45 minut

2 × 45 lub 1,5 godziny

3 × 45 minut

więcej

różnie

Rysunek 20. Udział osób deklarujących okreś lony wymiar korepetycji w tygodniu [%]. 
Źródło: badania włas ne.
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Okreś lenie konkretnych celów. Ważnym czynnikiem sukcesu w świetle 
wywiadów, podkreś lanym zwłaszcza przez doświadczonych korepetytorów, jest 
okreś lenie celu lub celów podejmowanych korepetycji. Zgoda między uczniem 
(i jego rodzicami) a nauczycielem w tym zakresie jest zasadniczym warunkiem 
powodzenia. Korepetytor i uczeń powinni się porozumieć, co będą usiłowali 
osiągnąć. Nie należy być nadmiernie ambitnym, ale podejmować realistyczne, 
chociaż może trudne cele. 

Trzeba również okreś lić, na czym mają polegać korepetycje. Czy stosować 
już wypróbowaną metodę? Czy wykorzystywać specyfi czne umiejętności ko-
repetytora, czy też ogólne, a może jedne i drugie? Czy mają one być ograniczo-
ne konkretnym materiałem, czy też nie? Czy zadaniem jest nie tyle realizacja 
okreś lonego celu, co wsparcie szkolnego procesu nauczania i poprawa wyników 
szkolnych? Odpowiedź na te pytania jest podstawową kwestią, którą należy 
dookreś lić, rozpoczynając korepetycje. 

 5.5. Etyczne aspekty korepetycji
Nazwa etyka — pochodzi od greckiego słowa ἦθος (czytaj ethos), oznacza ono 
zwyczaj. Jest to dział fi lozofi i zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem 
systemów myś lowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyki nie 
powinno się mylić z moralnością. Z formalnego punktu widzenia moralność to 
zbiór dyrektyw w formie zdań rozkazujących typu „Nie kradnij”. Ich słuszności 
nie da się dowieść ani zaprzeczyć, gdyż zdania rozkazujące niczego nie oznajmia-
ją. Zadaniem etyki jest dochodzenie do źródeł powstawania moralności, badanie 
efektów, jakie wywiera na ludzi moralność lub też jej brak. Celem etyki jest również 
szukanie przesłanek fi lozofi cznych, które mogłyby być podstawą tworzenia zbio-
rów nakazów moralnych. Poglądy etyczne przybierają zwykle formę teorii, które 
bywają próbą udowadniania słuszności funkcjonujących nakazów moralnych, jak 
również mogą stać w ostrej opozycji do powszechnej moralności, kwestionować 
zasadność części bądź nawet wszystkich aktualnie obowiązujących nakazów.

Tabela 36. Liczba osób deklarujących okreś lony wymiar korepetycji w tygodniu

Liczba osób deklarujących okreś lony wymiar

45 minut 543

2 × 45 lub 1,5 godziny 1678

3 × 45 minut 458

więcej 152

różnie 407

Razem 3238

Źródło: badania włas ne.
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Zobowiązania etyczne korepetytora. Jeżeli uzna się, że korepetytor jest 
nauczycielem, to trzeba również zastanowić się nad jego statusem. Status na-
uczyciela niesie zobowiązania etyczne. W polskiej tradycji nauczyciel zawsze 
był noś nikiem wartości i zasad, które uważał za ważne. Taką drogę wytyczyli 
Jan Władysław Dawid, Janusz Korczak, Maria Grzegorzewska i wielu innych. 
Odnosząc do korepetycji kryteria nauczycielskie i dydaktyczne, powinniśmy 
również odnieść kwestie etyczne. Korepetycje w swojej istocie łączą ducha indy-
widualności, wolności, z poczuciem pomocniczości i wspólnoty. Zdanie to brzmi 
jak opis mitycznej krainy, trzeba jednak pamiętać, że korepetycje nie są nowym 
aspektem edukacji, a takie elementy jak wysoka indywidualizacja spotykane 
były już w starożytności. 

Korepetycje jako proces uczenia się–nauczania to w istocie jest relacja mię-
dzy dwoma osobami mająca, jak każde działanie, swoje formy, motywy i skutki. 
W sytuacji gdy jest osoba i czyn, który przynosi okreś lone skutki, można mówić 
o odpowiedzialności, a to oznacza, że działania podejmowane przez wszystkich 
uczestników korepetycji należałoby poddać ocenie etycznej i z tej perspekty-
wy podejmować również analizę zjawisk zachodzących w związku z przygo-
towaniem, prowadzeniem, a również efektami i ich wykorzystaniem. Słuszne 
też wydaje się odniesienie ich do okreś lonych koncepcji etycznych. Ze względu 
na charakter działań edukacyjnych, jak również moich osobistych przekonań, 
w naszych dalszych rozważaniach będą to systemy, w których poczes ne miejsce 
zajmuje człowiek postrzegany jako osoba i podmiot sprawczy działań. Wielu ba-
daczy zauważa liczne i wielorakie powiązania między edukacją i etyką (Szczęs-
ny, 1998, s. 126 i nast.). Przedmiot etyki, jako nauki o moralności, obejmuje ogół 
dobrowolnej działalności człowieka, za którą jest on odpowiedzialny, i która ob-
raca się wokół jego obowiązków i uprawnień prowadzących do pełni rozwoju 
duchowego i urzeczywistnienia właściwego mu celu (tamże s. 32). Zmierza ona 
zatem do ustalenia pewnych właściwości wspólnych, swoistych ocen i norm za-
chowania człowieka, które mogą być moralnie dobre lub złe. 

Podkreś lić należy, iż wartości życiowe i duchowe w sferze koegzystencji i eks-
tensji pozostają często we wzajemnym konfl ikcie. Ich wzajemna prosta relacja 
oparta na tradycyjnych schematach ewaluacyjnych zdaje się trudna, a nawet nie-
możliwa. Warto tu uczynić dygresję, odnoszącą wspomniane zjawiska i analizy 
do praktycznego działania. Wspomniane bowiem konfl ikty i sprzeczności świata 
wartości mają swoje widome przełożenie na życie społeczne. Znakomitym przy-
kładem jest nasz system edukacji, który z jednej strony mówi o indywidualnym 
traktowaniu uczącego się, a z drugiej strony wprowadza całkowicie sprzecznie 
z takim podejściem, skonstruowane zewnętrzne egzaminy (pod hasłem obiek-
tywizmu i ujednolicania oceny), które w istocie pozwalają na znaczące uprosz-
czenie działania oraz złudne przekonanie, że tak samo, to znaczy sprawiedliwie. 
W istocie jest to problem wyboru między tym, co słuszne a tym, co wygodne.

Relacja z drugim człowiekiem jest zbiorem wartości bliskim edukacji i wy-
chowaniu, a nawet w sposób nierozerwalny z nimi związanym. Większość kon-
cepcji edukacji wywodząca się z behawioryzmu i funkcjonalizmu prezentuje 
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odmienne stanowisko w kwestii podstawowych założeń edukacji. Oparte na 
twardych i mierzalnych dowodach pomijają niekiedy to, co najistotniejsze i wią-
żące się z trudną do analizy sferą uczuć, wartości, a tym samym również moty-
wacji. Współczes ne koncepcje edukacyjne zorientowane osobowo, muszą zatem 
wprowadzić nowe, istotne spojrzenie na ucznia jako osobę. Forma przekazu 
uczącego nie może być tu dla nas ani ograniczeniem, ani usprawiedliwieniem 
zaniechania.

Obok znanego rozróżnienia Gabriela Marcela między „być” i „mieć”, które jest 
niezmiernie ważne dla problemu wychowania, dokonajmy rozróżnienia między 
„być” i „funkcjonować”. Bycie jest byciem osobą, funkcjonowanie działaniem 
nieosobowym” (Gadacz, 1993, s. 108). 

Tabela 37. Porównanie funkcjonalnej i osobowej optyki patrzenia na proces uczenia 
się–nauczania

Optyka funkcjonalna Optyka osobowa

Ogólna 
koncepcja 
kształcenia 

przyjmuje obiektywny, przedmioto-
wy sposób traktowania człowieka; 
formowanie i kształcenie ucznia-
-uczestnika nauczania zgodnie z obo-
wiązującymi programami i modelami 
życia charakterystycznymi dla danej 
ideologii czy społecznego systemu

spotkanie osób mistrza i ucznia, 
przez które otwiera się horyzont war-
tości, dzięki nim człowiek staje się 
człowiekiem (sobą) bez względu na 
ideologię czy system społeczny

Wychowanie 

jedynie wprowadzanie z góry założo-
nych zmian w systemie kompetencji 
ucznia-uczestnika nauczania

wskazywanie osobowych wzorów do 
naś ladowania, wzorów postępowania 
mistrzów i współprzeżywaniu z nimi 
spotykanych wydarzeń i wartości

Edukator-
nauczyciel-
korepetytor

funkcjonariusz mistrz

Zakres 
oddziaływań.
Cel edukacyjny

oddziaływanie na intelekt, pamięć 
i repertuar zachowań; celem jest przy-
swojenie zasad i przyzwyczajenie do 
nich

oddziaływanie jest skierowane do ca-
łej osoby, w tym do jej uczuć, a jego 
celem jest uczynienie ucznia-uczest-
nika zdolnym do samodzielnego 
formułowania sądów o świecie i rze-
czywistości oraz świadomego i odpo-
wiedzialnego wprowadzania zmian, 
które uważa się za ważne i potrzebne 

Sytuacja 
kształcenia 
i myślenie 
o procesie

każda chwila i sytuacja są podobne 
lub takie same; z góry wszystko jest 
okreś lone, nie ma zaskoczenia, każ-
dy wie, czego należy się spodziewać; 
nie ma miejsca na wydarzenie 

korepetytor, który jest osobą, i który 
kształci osoby, każdą chwilę postrze-
ga odmiennie, jak odmiennie postrze-
ga każdego ucznia w danej chwili oraz 
sytuacji życiowej; kształcenie poza 
przekazywaniem wiadomości jest 
spotkaniem i współprzeżywaniem, 
jest otwarte na zmiany i przeżycie

Źródło: opracowanie włas ne.
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Porównując te dwa spojrzenia na proces edukacji, można zauważyć kilka 
podstawowych różnic. 

Nowoczes ny, pełen wskaźnikowania proces edukacji często pomija podmio-
towość ucznia. Korepetycje mogą i powinny pozostać procesem międzyosobo-
wym. Zamiana klasy na osobowe spotkanie nie powinna być jedynym kluczem 
sukcesu. Dlatego właś nie warto rozważyć analizę optyki patrzenia, wskazując 
na istotną rolę indywidualnego i osobowego traktowania uczestników procesu 
uczenia się–nauczania. 

Osobowe i podmiotowe traktowanie uczestników kształcenia ma jeszcze tę 
zaletę, że wskazuje na odpowiedzialność osób za podejmowane czyny. Kategorie 
etyczne, takie jak dobro i zło można bowiem przypisać jedynie osobom, a nie 
narzędziom. Szacunek dla człowieka niesie ze sobą szacunek dla takich ściś le 
związanych z nim wartości, jak wolność, szczęście i kultura oraz związanych 
z nim zachowań powszechnie uważanych za kulturalne. Wskazanie na człowieka 
jako podmiot i podstawową wartość w korepetycjach niesie również szacunek 
dla jego włas ności, co w konsekwencji prowadzi do rozważań o prawie do włas-
ności intelektualnej. Nie można zatem przypisywać sobie cudzej włas ności lub 
namawiać ucznia, by on tak czynił.

 5.6. Korepetytorzy w świetle badań włas nych
Na trzecim etapie z częściową pomocą współpracowników przeprowadziłem 
również wywiady z 48 dorosłymi korepetytorami. Były to 32 kobiety i 16 męż-
czyzn. W grupie było 12 studentów, 29 nauczycieli (różnych przedmiotów) oraz 
7 osób innych zawodów i niestudiujących. 

Wywiady prowadzone były z użyciem przygotowanych dyspozycji i listy, na któ-
rą wpisano wszystkie czynniki wymienione w trakcie badań przygotowawczych. 

60%
25%

15%

nauczyciele

studenci

różne zawody

Rysunek 21. Struktura zawodowa badanych korepetytorów. 
Źródło: Badania włas ne.
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Podobne jak w przypadku uczniów, w trakcie badania zastosowano 5-stopniową 
skalę: zdecydowanie pozytywne, raczej pozytywne, trudno powiedzieć, raczej nega-
tywne, zdecydowanie negatywne. Przy czym opinię „trudno powiedzieć” traktowano 
również jako bez znaczenia. Nie są to stwierdzenia równoznaczne, jednak zarówno 
w praktyce badawczej, jak i w życiu mają podobny skutek — nie są brane pod uwagę. 
Korepetytorów poproszono o wskazanie kluczowych z ich perspektywy czynników, 
przy czym nie okreś lono maksymalnej liczby czynników, które można było wskazać, 
żaden respondent nie przekroczył 6, a niektórzy wskazali tylko 3 czynniki.

Wszyscy udzielali korepetycji odpłatnie. Były to osoby pracujące w dużych 
miastach. Wywiady trwały od 40 minut do 1 godziny 20 minut. W dużej mierze 
zależało to od chęci rozmówcy do rozmowy oraz otwartości. 

W wywiadzie rozpoczynano od pytania „Jak często udziela Pani/Pan kore-
petycji”. Wszystkie wyniki przedstawia rysunek 22. 

Wyniki surowe badania prezentuje tabela 38.
W perspektywie ilościowej zdecydowana większość korepetytorów udziela 

korepetycji nie więcej niż dwa razy w tygodniu (73%). Natomiast osoby, które 
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1 raz w tygodniu

2 razy w tygodniu

3 razy w tygodniu

4–5 razy w tygodniu

częściej niż 5 razy
w tygodniu

Rysunek 22. Częstotliwość udzielania korepetycji w grupie badanej. 
Źródło: badania włas ne.

Tabela 38. Liczba osób deklarujących okreś lony wymiar korepetycji w tygodniu

Liczba osób deklarujących okreś lony wymiar

1 raz w tygodniu 23

2 razy w tygodniu 12

3 razy w tygodniu 6

4–5 razy w tygodniu 5

częściej niż 5 razy w tygodniu 2

Razem 48

Źródło: badania włas ne.
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uczyniły z tego podstawowe źródło zarobkowania, stanowią wyraźną mniej-
szość (4%).

Na pytanie, czy lubią udzielać korepetycji, wszyscy respondenci odpowie-
dzieli: „tak”. Proszeni o wskazanie kilku odpowiedzi szczegółowych i wyraże-
nie swojej oceny w wartości punktowej w skali 1–10, przy czym 1 oznaczało 
całkowicie negatywną odpowiedź, a 10 całkowicie pozytywną — odpowiedzi 
były zróżnicowane. Prezentuje to tabela 39.

Wynik wskazuje na fakt, że korepetycje są również satysfakcjonującą ak-
tywnością dla korepetytorów. Uzasadnienia wypowiadane przez korepetytorów 
świadczą o zdolności do refl eksji nad swoją pracą oraz chęci jej podejmowania. 

Poszukując źródeł motywacji u korepetytorów, prowadzono w tym kierunku 
swobodną rozmowę, pytając: „Co Panu/Pani sprawia radość w prowadzeniu kore-
petycji?”, „Co sprawia satysfakcję?”, „Czy często Pan/Pani napotyka trudności?”.

Wśród źródeł satysfakcji można wskazać kilka powtarzających się (zidentyfi -
kowanych u ponad połowy respondentów) wypowiedzi. Są to:
• sukces w realizowanym zadaniu;
• wdzięczność i uznanie;
• wynagrodzenie fi nansowe;
• świadomość dokonania czegoś trudnego (pokonanie trudności);
• świadomość bycia ekspertem, specjalistą;
• swoboda działania;
• stosowanie ciekawych metod dydaktycznych.

Były oczywiście również inne uzasadnienia, bardzo zróżnicowane, niekiedy 
trudne do sklasyfi kowania. 

Proporcje w dokonywanych wyborach kształtowały się tak, jak przestawia 
rysunek 23.

Niektóre ze wskazanych źródeł motywacji wymagają komentarza związanego 
z wyjaś nieniami, jakie padły w trakcie wywiadów o charakterze narracyjnym, 
a które nie zostały zawarte w dalszych opisach. Kluczowe wydaje się stwier-
dzenie, że względy fi nansowe nie są ani jedynym, a w wielu wypadkach — nie 
najważniejszym źródłem motywacji.

Na pytanie o najważniejsze źródło motywacji wskazania były jak na rysunku 24.

Tabela 39. Samoocena pracy i satysfakcji z pracy korepetytorów

Pytanie Średnia 
ocena 

Liczba 
odpowiedzi 

1

Liczba 
odpowiedzi 

10
czy lubisz udzielać korepetycji? 9,9 0 48

czy praca ta sprawia Ci satysfakcję? 9,4 0 37

czy uważasz, że Twoi uczniowie są zadowoleni? 7,8 1 32

czy nauczanie sprawia Ci przyjemność? 9,8 0 40

Źródło: badania włas ne.
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Wśród kluczowych dla motywacji źródeł korepetytorzy wymieniają: suk-
ces (poczucie sukcesu), stosowanie ciekawych metod dydaktycznych, swobodę 
działania. Okazuje się, że współczes na szkoła, pełna skostnienia, formalizmów 
i często sprzecznych wewnętrznie lub niespójnych przepisów wprowadzonych 
przez kolejne władze, jest dla nauczycieli, zwłaszcza tych twórczych i lubiących 
swoją pracę, co najmniej męcząca. Źródłem tych problemów nie są uczniowie, 
ale urzędnicy, głównie samorządowi, chociaż nie tylko. Nauczyciel-korepetytor, 
wyzwolony z gorsetu formalnej edukacji, zwykle łatwo porozumiewa się z rodzi-
cami, ich cel jest przecież wspólny: sukces ucznia-dziecka. W tych warunkach 
mogą i chcą być twórczy, oryginalni, poszukujący. Korepetycji podejmują się tyl-
ko osoby lubiące uczyć i pokonywać edukacyjne wyzwania. Wszyscy pozostali 
szukają innych rozwiązań (często efektywniejszych), by powiększyć swój budżet. 
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dydaktycznych

Rysunek 23. Źródła motywacji korepetytorów.
Źródło: badania włas ne.
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Rysunek 24. Główne źródło motywacji. 
Źródło: opracowanie włas ne.
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Tabela 40. Wyniki oceny znaczenia warunków udzielania korepetycji korepetytorzy N = 48.

Czynniki Czynnik 
kluczowy

Wskazania
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ne
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ne

ambicje, marzenia, nadzieje ucznia 3 5 16 17 7 3
dostępność korepetycji 
i korepetytorów (usługi) 4 3 5 29 7 4

korzystanie z technik cyfrowych 
przez korepetytora 12 4 12 17 8 7

mądrość i umiejętność przekazania 
wiedzy 40 26 17 4 1 0

miejsce udzielania korepetycji 14 15 19 11 3 0

moda na korepetycje 2 3 4 25 10 6
negatywna opinia o pobierających 
korepetycje 3 0 5 28 12 3

niezwykłe metody nauczania 
w trakcie korepetycji 1 6 7 23 8 4

opinie o korepetytorze 4 7 11 13 9 8

pogoda ducha korepetytora 8 18 10 14 4 2

rygoryzm korepetytora 4 13 11 16 5 3

rygoryzm rodziców (opiekunów) 4 9 12 20 5 2

stosunek korepetytora do ucznia 26 3 4 25 9 7
stosunek rodziców (opiekunów, 
rodziny) do korepetycji 4 9 10 13 9 7

stosunek rodziców (opiekunów, 
rodziny) do korepetytora 6 6 12 14 11 5

sytuacja szkolna ucznia 4 11 11 14 7 5
warunki udzielania korepetycji 
(światło, pomoce, cisza, środki 
techniczne) 

5 15 19 7 6 1

wiara ucznia we włas ne możliwości 7 10 19 14 3 2

wiedza merytoryczna korepetytora 43 23 18 4 3 0

wspólne zainteresowania 1 0 6 29 10 3

wygląd (aparycja) korepetytora 4 1 11 23 11 2

wynagrodzenie 21 21 18 5 3 1

zaangażowanie ucznia 11 13 12 18 3 2

zdolności ucznia 5 11 12 15 8 2

Źródło: opracowanie włas ne. 
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Natomiast rzadko (2 razy) jako źródło motywacji pojawia się wdzięczność 
i uznanie, co wydawało mi się dość zaskakujące, jednak zarówno w wywiadach, 
jak i we włas nym doświadczeniu widać, iż wdzięczność i uznanie jest czymś 
rzadkim w edukacji. Gdyby to one miały być źródłem motywacji, edukacja za-
pewne by zaniknęła, mimo prowadzenia fasadowych uroczystości, wręczania 
wiązanek, a nawet odznaczeń. Większość uczniów i ich rodziców chętniej so-
bie przypisuje wszelkie związane z edukacją sukcesy niż swoim nauczycielom 
i z zasady umniejsza ich rolę. Tymczasem to właś nie korepetytor, by odnieść 
sukces, powinien odnaleźć często zagubione i zapomniane zdolności i gotowo-
ści swojego ucznia do odniesienia sukcesu edukacyjnego. Bez tej umiejętności 
sukces jest trudny lub zgoła niemożliwy. Wybitni korepetytorzy to ci, którzy 
potrafi ą takie zdolności odnaleźć w każdym lub prawie każdym uczniu. 

Problem nowoczes nych i nietypowych metod nauczania w zakresie ich ro-
dzajów i przykłady, które najczęściej pojawiały się w badaniach i analizowanych 
opracowaniach będą tematem dwóch następnych rozdziałów. 

Posiłkując się taką samą listą jak dla uczestników korepetycji w czasie wy-
wiadów narracyjnych z 48 korepetytorami, zapytano o to, „jakie znaczenie 
w korepetycjach mają różne czynniki?” (pytanie analogiczne zadano uczniom). 
Podobnie jak poprzednio dla ułatwienia i uporządkowania wypowiedzi posłużo-
no się taką samą listą. Korepetytorów poproszono również o wskazanie spośród 
kluczowych czynników tych, które są pozytywne (mogli wskazać nie więcej 
niż 5). Ich odpowiedzi oraz wskazania przedstawia tabela 40. 

Należy zauważyć, że mieli oni duże trudności, wskazywali na znaczące zróż-
nicowanie poszczególnych przypadków i na fakt, że przyjmowanie uogólnień 
może mieć negatywny wpływ na praktykę w konkretnym przypadku. Korepety-
torzy uznali za najbardziej znaczące:
• wiedzę merytoryczną korepetytora;
• mądrość i umiejętność przekazania wiedzy;
• stosunek korepetytora do ucznia;
• miejsce udzielania korepetycji;
• wynagrodzenie.

Korepetytorzy byli pytani dodatkowo o uzasadnienia swoich wyborów 
i wskazań. Należy podkreś lić wielokrotnie podnoszony problem unikalności 
każdej sytuacji dydaktycznej. 

Za najmniej istotne uznane zostały przez korepetytorów (uzyskały najmniej 
wyborów):
• wspólne zainteresowania;
• niezwykłe metody nauczania w trakcie korepetycji.

A zaraz po nich znajdują się:
• ambicje, marzenia, nadzieje ucznia;
• moda na korepetycje;
• negatywna opinia o pobierających korepetycje.

Wskazania w dużej mierze potwierdzają wyniki i konstatacje wcześ niejszych 
ustaleń. 



 Rozdział 6

 Stosowana dydaktyka korepetycji — wybrane metody 
udzielania korepetycji

 6.1. Metody korepetycji — nauczanie czytania i pisania
Pisanie i czytanie. Pisanie, a zwłaszcza czytanie jest jedną z kluczowych kom-
petencji komunikacyjnych człowieka. Niestety istnieje wiele czynników zarów-
no wewnętrznych, jak i zewnętrznych (w obu przypadkach niezależnych), które 
utrudniają człowiekowi nabywanie kompetencji w tym zakresie. Zaczynając od 
cieszącej się złą sławą dys leksji, przez rozmaite wady wzroku, na funkcjono-
waniu placówek oświatowych skończywszy. Można wymieniać bez końca roz-
maite trudności, jakie napotyka dziecko (a niekiedy również człowiek dorosły) 
w uczeniu się tych podstawowych umiejętności. W sposób szczególny odnosi się 
to do czytania, które jest czynnikiem warunkującym nabywanie wielu dalszych 
kompetencji i uczenia się w ogóle. Czytanie jest niezbędne między innymi do:
• korzystania z podręczników; 
• poznawania literatury pięknej;
• czytania prasy i innej publicystyki;
• rozwiązywania zadań z treścią;
• rozumienia twierdzeń;
• czytania map;
• czytania instrukcji itp.

Nie potrafi ąc sprawnie i efektywnie czytać, nie tylko nie zachwycisz się pięk-
nem sonetów Kochanowskiego, ale również nie posłużysz się przewodnikiem 
lub planem miasta, nie rozwiążesz zadań z treścią, nie odczytasz mapy (nazwy, 
legenda), nie poznasz najnowszych informacji w Internecie. Należy więc wspie-
rać naukę i chęć czytania ucznia, podsuwając mu ambitne teksty, dyskutując 
z nim o nich i podsumowując zagadnienia tak, by upewnić się, że uczeń je rozu-
mie. Warto zauważyć, że czytanie nie musi być ani żmudne, ani nudne, a może 
być ciekawe i piękne. 

Efektywność. Szkoła nie ułatwia uczenia się czytania. Ustawiczny gwar, 
duże zespoły klasowe, zbiorowe formy uczenia nie sprzyjają budowaniu kontak-
tu ze słowem pisanym. Nauczyciel edukacji wczes noszkolnej stoi przed nie lada 
zadaniem, ucząc czytania i pisania. Wiele dzieci ma z tym trudności, których 
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źródłem są najczęściej rozmaite zaburzenia percepcji o zróżnicowanym podło-
żu. Można je jednak przezwyciężyć dodatkowymi, właściwie ukierunkowanymi 
ćwiczeniami. Nie ma na nie czasu w toku nauki w klasie przynajmniej z dwu 
powodów. Po pierwsze ci, którzy już umieją czytać, traciliby czas i co gorsza 
nudziliby się, po drugie czas przeznaczony na proces dydaktyczny jest ograni-
czony i nie pozwala na długie ćwiczenia. Niekiedy też ćwiczenie z jednym dziec-
kiem umiejętności, którą posiedli inni, może być dla tego dziecka upokarzające. 
Z tych względów organizacja zajęć dodatkowych jest lepszym rozwiązaniem. 
Wiele badań prowadzonych w różnych krajach wskazuje, że dodatkowe zajęcia 
z kształcenia sprawności czytania mogą być efektywne (Cohen, Kulik, Kulik, 
1982; Wasik, Slavin, 1993; Fuchs, Fuchs, 1998).

Efektywność zajęć jest jednak uwarunkowana metodami, jakie się zastosuje, 
ale nie tylko. Ważnym elementem efektywności jest stosunek samych uczniów 
do organizowanych zajęć oraz, co równie ważne, klimatem, jaki panuje w ich 
trakcie. Zajęcia, na których uczniowie czują się źle, nie przyniosą żadnych ko-
rzyści. Dlatego w celu przezwyciężenia tych trudności, starano się znaleźć opty-
malne rozwiązania i metody skutecznej nauki czytania.

 6.2. Duolog reading — czytanie w parach
Wysoka efektywność. W wielu publikacjach odnajdujemy stwierdzenia o wy-
sokiej efektywności tej metody. Zdaniem niektórych badaczy do jednej z naj-
efektywniejszych metod uczenia się czytania zarówno w języku pierwszym 
(rodzimym), jak i językach obcych należy Duolog reading — specyfi czna forma 
czytania w parach. Jest to również metoda bardzo często prezentowana w li-
teraturze fachowej, częściej zagranicznej, chociaż również polskiej (zwykle 
tłumaczenia — Topping, 2011). Można odnieść wrażenie, że jest to również 
jedna z najczęściej badanych form oddziaływań dydaktycznych i organizowa-
nia procesu uczenia się–nauczania. W literaturze fachowej jest wiele obszernych 
przeglądów licznych badań tej metody (Topping, Lindsay, 1992; Topping, 2001; 
Skorek 2007). 

Badania. W literaturze można również znaleźć oceny wielu projektów ba-
dawczych realizowanych w jednym dużym okręgu szkolnym. Te przeglądy i oce-
ny potwierdzają faktyczną i imponującą efektywność metody Duolog reading. 
Większość z tych studiów to badania polegające na porównywaniu wyników 
w poprawianiu sprawności czytania, osiąganej różnymi sposobami. W znacznej 
liczbie badań stosowano grupy kontrolne lub porównawcze. Są również dowody 
na istnienie trwałych, nieprzemijających efektów osiągniętych w nauce czytania 
(Topping, 1992). Badania te wykazują, iż dzięki tej metodzie nauczania czytania 
zwykle odnotowuje się znaczące sukcesy. Między innymi obserwuje się:
• istotny spadek liczby odmów wykonania zadania, co znamionuje większą 

pewność siebie uczniów;
• lepszą płynność;
• lepsze wykorzystywanie kontekstu;
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• większe prawdopodobieństwo samodzielnej poprawy błędów;
• mniej popełnianych błędów (większa dokładność);
• lepsze umiejętności operowania głosem.

W szeroko zakrojonym badaniu porównawczym 20 sposobów wspomagania 
nauki czytania (Brooks i in., 1998) stwierdzono, że metoda Duolog reading jest 
jedną z najbardziej efektywnych. Warto dodać, że ci sami badacze wykazali, że 
stosowanie dwóch innych metod daje jeszcze lepsze rezultaty, dotyczy to jed-
nak jedynie nauki przy niewielkiej liczbie dzieci. Tymczasem metoda Duolog 
reading okazuje się efektywna u tysięcy dzieci w setkach szkół, w wielu róż-
nych krajach. Warto dodać, że zarówno korepetytorzy, jak i ich uczniowie mogą 
szybko opanować jej stosowanie, jak również, że można ją stosować, korzystając 
z dowolnych dostępnych materiałów do czytania. Dlatego uznaje się ją za metodę 
bardzo elastyczną, i co często istotne, niewymagającą dużych kosztów.

Wskazówki metodyczne. Najlepiej, by uczeń wybierał materiał do czyta-
nia, który go interesuje. Stopień trudności powinien przewyższać umiejętności 
ucznia, nie przewyższając umiejętności korepetytora. Następnie przechodzi sie 
do wspólnego czytania. Trzeba wspierać ucznia, odczytując wspólnie z nim 
głoś no i w miarę możliwości wyraźnie wszystkie słowa. Tempo czytania kore-
petytora powinno być dostosowane do tempa czytania ucznia, tak by przeczytał 
on każde słowo. Jeś li uczeń przeczyta jakieś słowo nieprawidłowo, trzeba prze-
czytać je właściwie, jednak nie należy dawać wskazówek, jak je wymawiać, po-
nieważ przerywa to ciągłość czytania. Uczeń powinien je powtórzyć prawidłowo 
i kontynuować czytanie. Tylko w ten sposób należy poprawiać błędy. Warto 
jednak się nie spieszyć i od razu poprawiać złą wymowę ucznia. Można chwilę 
poczekać, dając uczniowi około 4 sekund, aby sam się poprawił. W tym czasie 
nie należy jeszcze interweniować. W przypadku ucznia, który spieszy się z czy-
taniem, trzeba zrobić krótszą przerwę, a niekiedy nawet wstrzymać jego czytanie 
i wskazać mu w tekście słowo błędnie przeczytane. 

Czytanie samodzielne. Celem naszych działań jest to, by uczeń czytał samo-
dzielnie. Ważną kwestią jest więc ustalenie sygnału, że chce się czytać samemu. 
Należy ustalić sygnał, za pomocą którego uczeń może poinformować korepe-
tytora, że chce przerwać wspólne czytanie i przeczytać sam łatwiejszą partię 
tekstu. Takim sygnałem może być np. zapukanie, lub też jakiś inny znak — 
uściś nięcie ręki. Na ten sygnał korepetytor natychmiast przestaje czytać razem 
z uczniem i pozwala mu czytać samodzielnie. 

Powrót do wspólnego czytania. Zwykle wcześ niej lub później uczeń czyta-
jąc samodzielnie, popełni błąd, którego niestety sam nie poprawi w ciągu 4 se-
kund. Wtedy należy ten błąd poprawić (tak jak opisano wcześ niej) i ponownie 
zacząć czytać razem z uczniem. W ten sposób powinno się kontynuować pracę, 
przechodząc od wspólnego czytania do samodzielnego czytania ucznia. Wielką 
zaletą metody jest to, że uczniowi zapewnia się dokładnie tyle pomocy, ile w da-
nym momencie potrzebuje. Po opanowaniu prostszych tekstów może się okazać, 
że wspólne czytanie będzie nadal wskazane przy czytaniu coraz trudniejszych 
książek.
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Pochwały. Ważnym czynnikiem sukcesu jest motywacja i umiejętne moty-
wowanie ucznia. Dlatego należy chwalić za prawidłowe przeczytanie trudnych 
słów, sygnalizowanie chęci czytania samemu, poprawne samodzielne czytanie 
przez dłuższy czas, poprawne przeczytanie wszystkich słów w zdaniu oraz po-
prawianie włas nych błędów. Dobrze jest używać zróżnicowanych słów i zwro-
tów w pochwałach i okazywać zadowolenie z pracy ucznia. 

Istotnym elementem jest również rozmowa o czytanym artykule czy książce. 
Z uczniem należy często rozmawiać o czytanej książce. Można spytać, czy jest ona 
interesująca i dlaczego, omawiać znaczenie trudnych słów. Pytać o myś li przewod-
nie zawarte w książce i o kolejność ich przedstawiania, wreszcie o odczucia ucznia 
związane z czytanymi treściami.

 6.3. Pisanie, planowanie i redagowanie tekstów
Według badań przeprowadzonych w szkołach angielskich, ale nie tylko, ucznio-
wie coraz częściej nawzajem oceniają swoje prace pisemne (O’Donnell, Topping, 
1998). Są to różne formy tak zwanego uczenia się we współpracy lub warsztatów. 
Należy dodać, że istnieje wiele raportów opisujących różne typy „wspólnego” 
bądź „zespołowego pisania”, jest jednak bardzo mało rzetelnych badań na ten 
temat dotyczących uczniów w wieku szkolnym. Liczne badania w tym zakre-
sie prowadzone przez C. Daiute’a (1989; 1990; Daiute i Dalton, 1993) pozwalają 
wskazać pewne ogólne zasady nauczania tych umiejętności i budowania kom-
petencji. Należy jednak uczynić zastrzeżenie, iż eksploracje te i eksperymenty 
dotyczą w zasadzie jedynie edukacji wczes noszkolnej, w nielicznych wypad-
kach szkoły podstawowej. Badania te potwierdzają, iż metody nauczania muszą 
być zarówno dobrze zaplanowane, w tym właściwie dobrane i kontrolowane, jak 
i zawierać elementy zabawy lub aktywizacji np. poszukiwanie tematów czy ba-
wienie się słowami. 

C. Daiute (1990) zauważył, że chłopcy z powodzeniem łączą strategie kon-
troli z zabawą, gdy dziewczynki zazwyczaj zbyt dużą wagę przywiązywały do 
kontroli. Porównując pisanie indywidualne i zespołowe u 7–9-latków o niskich 
osiągnięciach szkolnych, wykazano również, że korzystne wyniki korepetycji 
koleżeńskich wystąpiły zarówno wtedy, gdy do współpracy dobierano w pary 
dzieci o tych samych umiejętnościach, jak i wtedy, gdy w pary łączono dzieci 
o zdolnościach bardzo zróżnicowanych.

Pomoc uczniowi w wymyś leniu i zaplanowaniu treści tekstu, naszkicowaniu 
go i napisaniu jest często istotą edukacji językowej w korepetycjach. Zawsze na 
początku pracy należy porozmawiać o celu, w jakim coś ma być napisane i o czy-
telnikach, dla których ten tekst ma powstać. Ważne jest, czy uczeń ma już po-
mysł na swoje dzieło. Trzeba przedyskutować pomysły ucznia i stymulować jego 
myś lenie. Można to uczynić, zadając pytania np.: kto?, zrobi?, co?, komu?, z kim?, 
gdzie?, kiedy?, jak?, dlaczego? Najlepiej w tej właś nie kolejności. Korepetytor 
może robić krótkie, jednowyrazowe notki z wypowiedzi ucznia. Następnie należy 
powtórzyć wymienione pomysły lub tematy i poprosić ucznia, by ponumerował 
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je w odpowiadającej mu kolejności. Warto również podzielić je na grupy, które 
uczeń posegreguje. Można to zrobić, np. łącząc liniami te, które w jakiś sposób 
ze sobą się łączą, tworząc tym samym swoistą mapę pomysłów. Warto zaznaczać 
je kolorami (zwłaszcza, jeżeli uczeń jest wzrokowcem) lub podkreś lać, jeś li może 
to pomóc uczniowi. Taka mapa funkcjonuje jako plan następnego etapu pracy. 

Kolejnym etapem jest tworzenie wersji na brudno. Dzięki utworzonej na 
etapie planowania mapie, można korzystając z niej, zacząć pisanie wstępnej 
wersji tekstu. Na tym etapie uczeń mówi, co chce zawrzeć w tekście, natomiast 
korepetytor zapisuje tylko tyle, ile wydaje się, że jest konieczne. Jeżeli jest to 
możliwe, lepiej by uczeń zapisywał samodzielnie, jednak korepetytor w takiej 
sytuacji powinien wypisywać lub zaznaczać trudne słowa, a także pokazywać 
uczniowi, jaka jest pisownia tych trudnych słów, by mógł on je wpisać do swo-
jego tekstu (można je również tylko przeliterować). Na tym etapie nie należy 
nadmiernie martwić się pisownią, interpunkcją i gramatyką. Po zapisaniu pla-
nu korepetytor czyta bardzo ekspresyjnie na głos wersję zapisaną na brudno. 
Warto zwracać uwagę na interpunkcję pauzami i tonem głosu. Następnie uczeń 
robi to samo. Pozwoli to na przeanalizowanie tekstu i jego odbiór w innej nieco 
perspektywie. Dzięki temu korepetytor i uczeń wspólnie, ale też nieco inaczej 
przyglądają się tekstowi. Korepetytor może, jeżeli jest taka potrzeba, sugerować 
uczniowi, by zastanowił się, w których miejscach są konieczne zmiany. Należy 
wskazać wątpliwe i niezręczne słowa, sformułowania albo zdania. Dla wzrokow-
ców warto zaznaczyć je kolorowym długopisem, kredką lub zakreś laczem. 
• Na początku poprawiamy te miejsca, w których niejas no wyrażono jego zna-

czenie. Trzeba pamiętać, że język, również pisany, to przede wszystkim na-
rzędzie komunikacji. 

• Kolejne w hierarchii ważności jest poprawienie sposobu przedstawienia tre-
ści i okreś lenie kolejności, w jakiej jest ona przedstawiona. Na następnym  
etapie należy przejść do ortografi i.

• Na końcu omawiamy interpunkcję i w ten sposób powracamy do znaczenia 
zapisów, ponieważ należy zastanowić się, czy ułatwia ona zrozumienie tekstu 
i czy jest prawidłowo zastosowana. 
Na zakończenie pracy na brudno korepetytor może zasugerować uczniowi 

dodatkowe zmiany, które mogą poprawić literacką lub językową warstwę tek-
stu. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zaglądać do słowników. Nie tylko 
ortografi cznego!

Wersja na czysto jest tworzona po zakończeniu prac nad brudnopisem. Zda-
niem Topping (2011, s. 105) „nie ma większego znaczenia, kto przepisze na czy-
sto ostateczną wersję tekstu, ponieważ najważniejszą pracą było zastanawianie 
się nad tekstem na wszystkich poprzednich etapach jego tworzenia”. W opinii 
większości korepetytorów jest inaczej. Nieliczni tylko podzielali przywołany 
pogląd. Uczeń przepisuje pracę „na czysto”, nawet jeżeli uczyni to, przepisując 
tekst na komputerze. Lepiej, by uczeń miał poczucie, że stworzona praca należy 
do niego. Jest oczywiste, że po części powstała dzięki pomocy korepetytora, jed-
nak pomysły i ostateczne wykonanie powinny pozwolić, by uczeń podpisał się na 
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niej jako autor. Jest to istotne dla budowania jego poczucia podmiotowości i wia-
ry we włas ne siły. Jest oczywiste, że nie powinno się pisać pracy za ucznia! 

Po pewnym czasie uczeń i korepetytor mogą jeszcze raz dokładnie przeczy-
tać i ocenić ostateczną wersję tekstu. Jeżeli istnieje taka możliwość, wersje 
ostateczne mogą być wzajemnie porównywane i oceniane przez inne osoby, 
innych uczniów, lub jeżeli pisanie pracy odbywało się w parach — przez inne 
pary, zwłaszcza, gdy tekst był tworzony na zajęciach. Ważne jest, by komentu-
jąc pracę, dawać więcej uwag pochwalnych, nie należy jednak pomijać błędów 
i słabych stron. Powinno to pomóc uczniowi w zastanowieniu się, jak następnym 
razem lepiej napisać pracę. 

Praca na ocenę szkolną. Przedstawione zasady można zastosować rów-
nież do wspólnej pracy korepetytora i ucznia. W takiej sytuacji trzeba pamiętać 
o tym, że powinna to być praca napisana przez ucznia. Co nie oznacza, że kore-
petytor nie może poddawać pomysłów, wskazywać błędów itp. Wspólne pisanie 
zawsze służy rozbudowywaniu i udoskonalaniu warsztatu pisarskiego ucznia. 

 6.4. Posługiwanie się tekstem — praca z tekstem źródłowym (i nie tylko)
Czytanie i analizowanie tekstów pisanych (drukowanych) zarówno literatury 
pięknej, jak i tekstów źródłowych stanowi duży problem dla dzieci i młodzieży 
przyzwyczajonej do posługiwania się komputerem i ich mobilnymi następca-
mi. Ważną pracę w pokonywaniu tych barier wykonała Fundacja Nowoczes na 
Polska, tworząc portal Wolne Lektury, jednak samo cyfryzowanie tekstów czy 
opublikowanie ich w formie pdf nie wystarcza. Współczes na młodzież nie nawy-
kła do treści i materiałów prezentowanych w formie linearnej. Dlatego czytanie 
linijka po linijce zazwyczaj ją meczy i jest to dla młodzieży forma komunikatu 
niezwykle trudnego w odbiorze. 

Model pracy z tekstem źródłowym. Inspirowani pracami J. Keitha i  Toppinga 
oraz Angeli Bryce (2004) przy okazji udzielania wsparcia w nauce głównie 
z przedmiotów WOS i historii opracowaliśmy z małżonką sposób pracy kiero-
wanej z tekstem (niekiedy nazywamy go modelem). Praca powinna przebiegać 
w trzech etapach. 
• Przygotowanie do lektury — podstawowym zadaniem jest budowanie mo-

tywacji do przeczytania tekstu:
o motywy (powody) podejmowania lektury;
o ocena lektury jako źródła wiedzy (materiału źródłowego), tekstu literac-

kiego, materiału poglądowego. 
• Czytanie kierowane — podstawowym zadaniem jest budowanie uwagi wo-

kół tekstu:
o wyszukiwanie informacji;
o analizowanie tekstu;
o inne zadania (opcjonalnie).

• Podsumowanie lektury — podstawowym zadaniem jest wyabstrahowanie 
najważniejszych informacji, wrażeń, wartości i utrwalenie ich:
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LEKTURA

o ocena źródła/dzieła/tekstu;
o streszczenie kluczowych informacji/fabuły;
o ocena zadań wykonanych w trakcie lektury;
o działania inspirowane materiałem (np. wykonanie ilustracji, napisanie 

eseju, przygotowanie dramy, ułożenie zadań lub pytań itp.). 
Warto zaznaczyć, że jak to często bywa w nauczaniu, okreś lone metody, spo-

soby nie są efektem działań jednej tylko osoby. W swoich poszukiwaniach często 
kierujemy się doświadczeniami poprzedników i nauczycieli. Tak na pewno jest 
i w tym przypadku. 

Istotą naszego podejścia do kwestii pracy z tekstem jest fakt, iż praca z nim 
zaczyna się przed jego czytaniem. Wiąże się nie tylko z samą funkcją czytania, 
ale również z budowaniem odpowiedniej po temu motywacji, a zwłaszcza cie-
kawości. Nie jest również prawidłowe czytanie dla samego czytania. Dlatego, 
by działanie ucznia miało wartość (zwłaszcza dla niego), należy podjąć działania 
pozwalające uczniowi na włas ną ocenę przeczytanego tekstu, jego przeżycie lub 
rozbudzenie inspiracji do dalszych działań.

Grafi czna reprezentacja proponowanego modelu wygląda następująco. 

Model ten dotychczas wykorzystywaliśmy w pracy z WOS lub tekstami hi-
storycznymi. Ale nasi znajomi, którzy stosowali go do tekstów literackich, rów-
nież dobrze oceniają taki sposób podejścia do czytania i analizy tekstu. 
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 6.5. Matematyka (nauki ścisłe)
Wyniki badań potwierdzają, że dobrze prowadzone korepetycje z matematyki 
są szczególnie efektywne i mogą przynosić znakomite efekty (np. Cohen, Kulik, 
Kulik, 1982). Warto przywołać pracę M. W. Britza (1989), w której podsumowa-
no liczne badania przeprowadzone w okresie od roku 1980 do roku 1989. Wyniki 
analizy wskazywały na wysoką efektywność korepetycji rówieś niczych. Warto 
podkreś lić, że istotne postępy w nauce odnotowano zarówno u korepetytorów, 
jak i uczniów, którzy mieli trudności w nauce matematyki i niewielkie w tym za-
kresie osiągnięcia, a nawet u uczniów ze stwierdzonymi niewielkim defi cytami 
lub wywodzących się ze środowisk o złych warunkach rozwojowych ze znacz-
nymi zaniedbaniami edukacyjnymi. Liczne i różnorodne badania potwierdzają, 
że matematyka jest przedmiotem szkolnym najczęściej wspomaganym korepety-
cjami (np. Siadak, 2012, s. 49). Warto zauważyć, że w świetle badań L. R. Hellera 
i J. W. Fantuzzo (1993) w nauczaniu matematyki efektywne może być wzajemne 
uczenie się dzieci połączone z pomocą w nauce udzielaną im przez rodziców. 
Przytoczone badania odnosiły się do 10–11-latków, jednak należy podkreś lić, że 
metody związane z uczeniem się we współpracy często przynoszą dobre efekty 
i ma to raczej związek z prezentowanym stylem poznawczym lub preferencjami 
poznawczymi (inteligencja wieloraka), wśród których jedne są bardziej, a inne 
mniej powszechne (Gardner, 1983).

Szkolne błędy. Najczęściej chyba spotykanym błędem w uczeniu matema-
tyki jest to, że na lekcjach omawia się przykłady proste, a do domu zadaje się 
trudniejsze lub bardzo trudne. Oczywiście dla uczniów zdolnych jest to przy-
goda, dla średnio zdolnych również wyzwanie, jednak dla znaczącej grupy lub 
nawet dla większości uczniów stanowią one trudność, której bez pomocy nie 
potrafi ą pokonać. W efekcie, jeżeli nie otrzymają takiej pomocy na poziomie kla-
sy czwartej, zaległości, a tym samym trudności narastają. Z czasem kończy się 
możliwość uczenia matematyki na pamięć i w efekcie może powstać bariera nie 
do pokonania, lub której pokonanie wymaga gigantycznej pracy. W efekcie wielu 
korepetytorów nie radząc sobie z nią, popełnia błędy polegające na wyręczaniu 
uczniów w rozwiązanych zadaniach. 

Błędy korepetytorów. Niestety, chyba jeszcze bardziej powszechne niż błę-
dy nauczycieli w szkołach, są błędy korepetytorów. Jako autor zacytuję wieszcza 
„Mówię bom grzeszny i sam pełen winy”. Dlatego warto chyba rozpocząć, od 
najczęściej spotykanych błędów związanych z wspieraniem uczenia się mate-
matyki. Należy zauważyć, że korepetycje z matematyki nie mogą i nie powinny 
polegać wyłącznie lub głównie na sprawdzaniu rozwiązywanych przez ucznia 
zadań. Istotą korepetycji nie jest kontrola wiadomości i umiejętności, ale ich uzu-
pełnianie, wzbogacanie i doskonalenie. Samo patrzenie i strofowanie budzą je-
dynie niechęć lub przekonanie ucznia o włas nych ograniczonych możliwościach.

Równie ważne jest, by korepetytor nie rozwiązywał za ucznia zadań. Nie 
powinien również podawać mu poprawnej odpowiedzi. Wyręczanie jest 
o tyle niebezpieczne, że w bezpośredniej ewaluacji i informacjach zwrotnych 
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zarówno uczeń, jak i jego rodzice są zazwyczaj zadowoleni. Wprawdzie uczeń 
nadal nic nie potrafi  i roś nie w nim przekonanie o jego ograniczonych możliwo-
ściach, ale problem wydaje się rozwiązany. Jednak w istocie problem narasta. 
Równocześ nie luka między tym, co uczeń powinien umieć a tym, co potrafi , 
w rzeczywistości — roś nie. 

Obydwa sposoby znakomicie służą budowaniu wyuczonej bezradności. Przy 
czym zwykle uczeń czeka, aż nauczyciel lub korepetytor rozwiążą problem za 
niego, co znając z praktyki edukacyjnej, zwykle dzieje się wcześ niej lub późnej. 
Zwłaszcza, jeżeli uczeń ma inne zdolności, np. jest olimpijczykiem z języka pol-
skiego lub historii. 

Kwestia kluczowa. W nauczaniu matematyki i również, a może zwłaszcza 
w korepetycjach z tego zakresu, ważne jest, by uczeń poprzez rozwiązywanie 
różnego rodzaju zadań miał możliwość porozmawiania o tym, jak je rozwiązać 
oraz nabierał pewności, że da sobie radę z tym, czego dotychczas nie potrafi ł 
lub nie rozumiał. Przede wszystkim w korepetycjach udzielanych z matematyki 
i innych nauk ścisłych zastosowanie mają zasady poglądowości, przystępności 
oraz łączenia teorii z praktyką. Nie oznacza to, że inne zasady są tu mniej waż-
ne, jednak najczęściej spotykane trudności w uczeniu się matematyki, wiążą się 
z lekceważeniem lub zlekceważeniem w przeszłości tych właś nie trzech zasad. 
W efekcie uczniowie nie mają skonkretyzowanego pojęcia liczby (co sam wie-
lokrotnie stwierdziłem u uczniów pierwszych klas szkół średnich), natomiast 
mają zaburzone postrzeganie przestrzeni i w efekcie przekątna graniastosłupa 
jest dla nich tak samo obca jak galaktyki drogi mlecznej. Warto zauważyć, że 
matematycy rzadko podejmują temat naukowych podstaw swojej dziedziny wie-
dzy. Być może dlatego, że jest to dziedzina tak abstrakcyjna, że nawet oni do 
końca nie wiedzą, o czym jest matematyka. Cóż więc mają poradzić uczniowie 
szkół podstawowych i średnich? Przedmiot matematyki jest w istocie abstrak-
cyjny i dlatego trudny do poznania. Jednocześ nie bezsporna jest użyteczność 
jej podstaw w codziennym życiu, a wiele z nawet bardzo złożonych zagadnień 
jest potrzebnych do efektywnego funkcjonowania i rozumienia współczes nej 
rzeczywistości. 

Wyjaś nianie, powtarzanie i ćwiczenie. W uczeniu matematyki ważne jest 
wyjaś nianie, powtarzanie, ćwiczenie i budowanie odniesień. Każdy przykład 
rozwiązywany przez korepetytora powinien być uzupełniony o wyjaś nienie toku 
myś lenia oraz przypomnienie zasad, które przy tym przykładzie zastosowano. 
Zawsze warto nawiązywać do rzeczywistości i podsumować każde zajęcia. Przy 
nauce matematyki trzeba jak najczęściej zadawać pytania, nawiązywać do rze-
czywistości, sprawdzać oraz regularnie podsumowywać i uogólniać.

Większość korepetytorów udzielających lekcji matematyki to osoby, dla któ-
rych ta dziedzina wiedzy jest oczywista. Najczęściej mają wysoki poziom in-
teligencji matematyczno-logicznej (por. rozdział 3.3.). Cechuje ich zdolność do 
rozwiązywania problemów abstrakcyjnych w sposób niewerbalny. Liczby nie 
mają dla nich tajemnic. Bez problemu przekształcają wzory i dostrzegają związki 
między nimi. Są zdolne do myś lenia dedukcyjnego i indukcyjnego. Ich uczniowie 
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zazwyczaj (chociaż nie zawsze) wprost przeciwnie. Trzeba sobie uświadomić, że 
matematyka to znacznie więcej niż tylko arytmetyka. Jej zasięg jest tak szeroki, 
że w niektórych projektach wspomagających naukę innych przedmiotów wpro-
wadza się gry matematyczne, a nauczanie fi zyki i chemii bez matematyki jest 
trudne lub nawet niemożliwe. 

Niestety, równie trudne lub może nawet niemożliwe jest opracowanie jednej 
metody korepetycyjnego nauczania matematyki, która mogłaby mieć zastoso-
wanie we wszystkich jej dziedzinach. Pedagodzy i matematycy nie porzucają 
jednak nadziei. 

Matematyka Duolog. Pod koniec ubiegłego wieku stworzono jednak obie-
cującą metodę, której nazwę nadano od miejsca jej stworzenia „Matematyka 
Duolog” (Topping, 2000a; Topping, 2011). Zgodnie z jej założeniami ważna jest 
podmiotowość ucznia i dlatego nie powinno się pokonywać trudności, które 
jedynie korepetytor okreś lił jako takie. W pierwszej fazie nauki zadaniem ko-
repetytora jest więc zachęcanie ucznia, by spróbował wytłumaczyć, na czym 
polegają jego problemy. Warto zauważyć, że trudności ucznia mogą nie mieć 
matematycznej natury. „Uczeń może mieć kłopoty z czytaniem i zrozumieniem 
zadań tekstowych. Jeś li tak jest, korepetytor powinien przeczytać mu zadanie 
i sprawdzić, czy wszystko zrozumiał” (Topping, 2011, s. 106). Ważnym ele-
mentem zapoznawania się z zadaniem jest zadawanie pytań mających charakter 
pomocniczy. Ważne jest, by były one odpowiednio sformułowane i ukierunko-
wywały myś lenie ucznia, naprowadzając go na właściwe tory lub podając w wąt-
pliwość błędne rozumowanie. Przykładowe pytania (tamże):
• jakiego rodzaju jest to zadanie?
• na czym ma polegać odpowiedź?
• jakie ważne informacje już mamy?
• czy można to zadanie podzielić na części lub fazy?
• skąd to wiesz?
• do którego momentu jesteś pewien, że rozumowałeś poprawnie?

Ważne jest pozytywne nastawienie, dlatego należy unikać okreś leń „to jest 
źle”. Podobnie należy unikać pytań zamkniętych oraz takich, które wymagają 
tylko wiedzy pamięciowej, lub które zawierają w sobie odpowiedź oraz pytania. 
Lepiej jest zadać pytanie, by podsunąć podpowiedź np. „Dlaczego?”. Ważne jest, 
by korepetytor nie odpowiadał na włas ne pytania oraz nie wskazywał uczniowi, 
iż wybrał trudniejszy sposób rozwiązania. Ciekawym elementem metody jest 
tak zwana „Przerwa na głoś ne myś lenie”. Zgodnie ze wskazówkami należy dać 
uczniowi czas do namysłu, zanim on udzieli odpowiedzi, korepetytor powinien 
motywować ucznia, by mówił głoś no, to co myś li. Pozwala to łatwiej wykryć 
błędy w rozumowaniu. 

Jeżeli jest taka możliwość, korepetytor powinien spróbować odwołać się do 
rzeczywistości i w niej umiejscowić dane zadanie lub nawet je skonkretyzować, 
sprowadzając do operacji na liczmanach. Mogą to być żetony, kostki, patycz-
ki lub inne przedmioty, można użyć nawet palców. Istotne jest, aby oddać rze-
czywistość problemu. Można również narysować kropki, zrobić rysunek, mapę, 
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tabelkę lub diagram, a także stosować czekoladę, batoniki i cukierki, które za 
poprawną odpowiedź stanowią słodką gratyfi kację. 

Za zgodą ucznia korepetytor może oznaczyć to, co napisał, dorysowując 
strzałki, kreski, użyć kredek lub ponumerować kolejność etapów. Istotne jest 
doprowadzenie do tego, by uczeń uświadomił sobie, czego już się nauczył i które 
zadania już rozwiązał. Dzięki temu może zastanowić się, czy nie można czegoś 
z nich wykorzystać w zadaniu, które właś nie przed nim postawiono. Sposobem 
jest rozwiązanie podobnego, ale łatwiejszego zadania. 

Należy spytać ucznia, jak tego typu zadanie można odnieść do ludzi, miejsc, 
wydarzeń i doświadczeń w życiu domowym i w swoim otoczeniu. Czy dotyczy 
ono kogoś, kogo uczeń zna lub widział w telewizji? Korepetytor może też wymyś-
lić podobne zadanie, posługując się w nim imieniem ucznia. Jednocześ nie cały 
czas trzeba się starać, aby używać codziennego języka. Elementem kończącym 
proces jest sprawdzenie, jak uczeń uzyskał prawidłową odpowiedź (czy jej nie 
zgadł). W sytuacji, gdy uczeń nie poradził sobie i nie jest w stanie rozwiązać 
danego zadania, korepetytor może mu pokazać, jak sam by je rozwiązał, stosując 
głoś ne myś lenie, by pokazać tok swojego rozumowania. Dobrze jest rozwiązać 
podobne, lecz nieco łatwiejsze zadanie.

Inną sprawdzoną metodą wypracowaną przez korepetytorów jest zobacz 
i powtórz. To dość prosty sposób wprowadzania, a również przypominania i po-
wtarzania rozmaitych umiejętności zwłaszcza z zakresu arytmetyki i algebry, 
chociaż słyszałem o jej zastosowaniach również do doskonalenia umiejętno-
ści w zakresie geometrii np. konstrukcji geometrycznych. Zajęcia rozpoczyna 
korepetytor od prostego przykładu, który wykonuje samodzielnie, objaś niając 
swoje postępowanie, następnie uczeń wykonuje podobny, również samodziel-
nie i również objaś nia swój sposób myś lenia. Następnie korepetytor rozwiązuje 
trudniejszy przykład i uczeń rozwiązuje podobnie trudny, każdorazowo uczeń 
i korepetytor objaś niają swój tok rozumowania. I tak stopniowo naprzemiennie 
rozwiązują coraz trudniejsze przykłady. 

Uczeń może zasygnalizować chęć rozwiazywania większej liczby i coraz 
trudniejszych przykładów, można na to pozwolić, lecz jeżeli napotka trudności, 
należy powrócić do naprzemiennego rozwiązywania przykładów. 

Na końcu zajęć uczeń powinien podsumować główne metody i strategie za-
stosowane przy rozwiązywaniu zadań. Korepetytor, jeżeli jest taka potrzeba, 
wskazuje błędy lub braki w wiedzy ucznia, po czym sam również podsumowuje 
zrealizowane i zastosowane zasady, twierdzenia, reguły. Może również poroz-
mawiać z uczniem, jak te same strategie mogłyby być użyte w innym podobnych 
zadaniach (uogólnienia).

Metoda spirali jest bardziej złożona. Jednak znakomicie ćwiczy myś lenie 
matematyczne i jest dobrą metodą powtarzania dużych partii materiału. Jeżeli 
poziom zaawansowania ucznia na to pozwala, rozpoczynamy od rozwiązania 
prostego zadania. Uczeń powinien je rozwiązywać, tłumacząc stosowane twier-
dzenia, zasady, metody i strategie. Jeżeli zadanie zostanie wykonane dobrze, 
korepetytor daje uczniowi do rozwiązania zadanie innego rodzaju, ale niezbyt 
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trudne i procedura jest podobna jak poprzednio. Następnie korepetytor zleca roz-
wiązanie równie łatwego zadania trzeciego rodzaju i postępowanie jest podobne. 
Na kolejnym etapie powracamy do zadań pierwszego rodzaju, przy czym do roz-
wiązania uczeń otrzymuje zadanie nieco trudniejsze. I tak postępujemy kolejno, 
zmieniając typy zadań i poziom trudności.

W trakcie rozwiązywania korepetytor może wspierać ucznia, zadając mu py-
tania typu „Czy można to zadanie zapisać inaczej?”, „Jakie dane — informacje 
już mamy?” „Czy można to zadanie podzielić na części lub fazy?”, lub proponując 
jakieś rozwiązania, np. „Czy może ci w tym pomóc twierdzenie Talesa?”, „Czy 
możemy zastosować zasadę rozdzielności mnożenia względem dodawania?” itp. 

Jeżeli uczeń nie poradzi sobie z zadaniem, należy je rozwiązać, przy czym 
zastosować głoś ne myś lenie i pokazać uczniowi tok swojego rozumowania oraz 
zastosowane zasady i twierdzenia. Następnie należy powrócić do toku zajęć, roz-
poczynając od rozwiązania innego podobnego lub nieco łatwiejszego zadanie.

Wadą metody jest konieczność posiadania bogatego zbioru zadań, ale pomoc-
ne mogą się okazać nowe technologie. 

Liczmany, modele i inne pomoce. W edukacji matematycznej szalenie po-
mocne są różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. Najbardziej uniwersalne są licz-
many w postaci kostek do gry. Obecnie są one dostępne w różnych rodzajach: 4-, 
6-, 8-, 10-, 12-, 20-, a nawet 100-ścienne. Można je stosować jak klasyczne licz-
many, ale mogą również służyć do tworzenia modeli matematycznych zjawisk lub 
jako rekwizyty do gier matematycznych. Najprostszą grą będzie rzucanie dwoma 
lub trzema kośćmi i dodawanie lub mnożenie wyniku. Takie ćwiczenie z zastoso-
waniem dwóch kości 10-ściennych to dobre ćwiczenie tabliczki mnożenia. 

Liczmanami może być wszystko, ich funkcję mogą spełniać również rysunki. 
Liczmany mają duże znaczenie przy konkretyzowaniu pojęcia liczby, warto je 
więc wykorzystywać w nauczaniu, nawet w nauczaniu młodzieży, jeżeli obser-
wujemy u niej kłopoty z konkretyzacją pojęcia liczby. 

Modele to również ważny środek dydaktyczny. Duże znaczenie w naucza-
niu geometrii, a zwłaszcza planimetrii, mają modele brył. Szczególnie ciekawe 
i użyteczne są te, w których wyraźnie widać siatkę bryły oraz takie, które mają 
składana siatkę bryły lub pozwalają na przesypywanie piasku z bryły do bryły. 
Pozwala to na rozmaite eksperymenty i poznawanie zasad rządzących polem 
powierzchni i objętością brył. 

Obecnie na rynku jest wiele propozycji gier i zabaw matematycznych. Można 
i warto ich używać w trakcie korepetycji. Czynią one atrakcyjniejszymi ćwi-
czenie i powtarzanie, ukazują trudne niekiedy do wytłumaczenia mechanizmy 
i prawidła, angażują emocje uczniów w proces uczenia się–nauczania, sprawia-
jąc, że jest łatwiejszy w realizacji i nadaje mu dodatkową wartość. 

Powiększanie włas nych zbiorów brył modeli, gier, liczmanów i innych pomo-
cy jest ważnym atutem w pracy korepetytora matematyki. Współczes na techno-
logia daje wielkie bogactwo możliwości, będzie o tym jeszcze mowa.

Pochwały i zachęty są istotnym elementem w nauczaniu matematyki. Nale-
ży je stosować przy wykorzystywaniu wszystkich z opisanych metod. Uczniów 
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powinno się bardzo często chwalić nawet za niewielkie osiągnięcia, np. za rozwią-
zanie chociażby fragmentu zadania, dzięki temu uczeń nabiera wiary we włas ne 
siły, a tym samym motywacja może być utrzymywana na wysokim poziomie.

Dziecięca matematyka to metoda edukacji matematycznej opracowana i stale 
rozwijana przez polską autorkę prof. dr hab. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską. Z po-
wodzeniem była stosowana już w latach 80. ubiegłego wieku, jednak od tamtego 
czasu była unowocześ niana i modernizowana dzięki licznym pracom badawczym 
i doświadczeniom praktycznym zbieranym przez autorkę i niektórych jej uczniów. 
Była również ponownie opisywana z uwzględnieniem tych zmian (Gruszczyk-
-Kolczyńska, Zielińska, 1997; Gruszczyk-Kolczyńska, Zielińska, 2000). Metoda 
jest opracowana dla dzieci 5–7-letnich, z myś lą o rozpoczęciu przez nich edukacji 
szkolnej. Jednak wobec braków edukacyjnych uczniów jej elementy, a niekiedy 
duże jej części warto zastosować nawet wobec starszych dzieci i przynosi to bar-
dzo dobre efekty. Wielkim atutem tej metody jest to, że jak twierdzi autorka

każdy dorosły, jeżeli zechce ją poznać i według zawartych w niej wskazówek 
prowadzić systematyczne zajęcia z dziećmi. Edukacja matematyczna musi być 
prowadzona dobrze i można to z powodzeniem zrobić w domu, w przedszkolu, 
w szkole, w sanatorium itd. Program kształcenia będzie taki sam, jest przecież 
dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, które mają niebawem rozpocząć 
naukę w szkole. Natomiast metody będą się różnić: inaczej prowadzi się zajęcia 
z jednym dzieckiem, inaczej z grupą dzieci (tamże, s. 8).

W swoich pracach E. Gruszczyk-Kolczyńska i E. Zielińska koncentrują się 
na rozwijaniu zdolności umysłowych dzieci połączonym z ich edukacją ma-
tematyczną. W efekcie propozycja ta składa się z elementów stymulujących 
uzdolnienia i myś lenie matematyczne u ucznia, a także wspiera kształtowanie 
się pojęć i sprawności potrzebnych do nauki matematyki w szkole. Zdaniem 

Rysunek 26. Przykład składanych modeli brył dających zróżnicowane możliwości 
dydaktyczne. 
Źródło: zbiory włas ne autora.
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autorek najlepszym sposobem poznawania matematyki są osobiste doświadcze-
nia ucznia. W zależności zarówno od grupy wiekowej, jak i miejsca realizacji 
są to działania samodzielne lub pod kierunkiem nauczyciela, indywidualne lub 
zespołowe.

Tabela 41. Kręgi tematyczne w matematyce dziecięcej

Krąg Opis

Orientacja przestrzenna
Istotą jest tu kształtowanie umiejętności, które pozwalają do-
brze orientować się w przestrzeni i rozmawiać o tym, co się 
dzieje wokół

Rytmy

Polegają na rozwijaniu umiejętności skupiania uwagi na pra-
widłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach; nie-
zbędne są przy nabywaniu umiejętności liczenia i rozumienia 
sensu, mierzenia

Kształtowanie umiejętności 
liczenia oraz dodawania 
i odejmowania

Jest to proces liczenia, począwszy od liczenia konkretnych 
przedmiotów przez liczenie na palcach, na liczeniu w pamięci 
skończywszy

Wspomaganie rozwoju 
operacyjnego rozumowania

Celem tych działań jest przygotowanie dziecka do zrozumienia 
pojęcia liczby naturalnej, a również pojęcia zbioru

Rozwijanie umiejętności 
mierzenia długości

W pracach zaproponowano mierzenie w zakresie dostępnym 
dzieciom (1 cm, 1 m, 1 km, stopa, kroki, łokieć, dłoń, patyk, 
sznurek, miara), w praktyce korepetycji warto pokusić się 
o coś więcej

Klasyfi kacja

Jest to wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzeb-
nych do tworzenia pojęć, a także wprowadzenie do zadań 
o zbiorach i ich elementach — segregowanie, ale u dzieci star-
szych takich zadań jest więcej, nie mówiąc o młodzieży i jej 
spotkaniach z logiką

Układanie i rozwiązywanie 
zadań arytmetycznych

Niezależnie od wieku doskonali to umiejętności rachunkowe 
oraz stosowanie matematyki w praktyce. Znakomicie również 
przygotowuje do testów i sprawdzianów

Zapoznanie dzieci z wagą 
i sensem ważenia

W pracy z dzieckiem ważymy lalki, piłki, misie i inne zabaw-
ki, używamy terminu „ciężar”, jest to jednak wstęp do kształ-
towania pojęcia stałych

Mierzenie płynów Pomaga dzieciom zrozumieć pojęcia: mniej — więcej, ale rów-
nież jest to wstęp do kształtowania pojęcia stałych

Intuicje geometryczne

Kształtowanie pojęć geometrycznych — w propozycji autorek 
dziecko konstruuje w swoim umyś le pojęcia: fi gury, układanie 
szlaczków, lustrzane odbicia fi gur, zasadniczo jest to bardzo 
przydatne dla wszystkich mających problemy z geometrią 

Konstruowanie gier przez 
dzieci

Jak każda dobrze poprowadzona rywalizacja, służy budowa-
niu odporności emocjonalnej i rozwija zdolności do wysiłku 
umysłowego: gry — opowiadania, gry z czynnościami mate-
matycznymi. Wszystkie gry służą doskonaleniu umiejętności, 
jak również doskonalą działanie pod presją

Zapisywanie czynności 
matematycznych znakami

Uczą symbolicznego i abstrakcyjnego myś lenia

Źródło: opracowanie włas ne na podstawie Gruszczyk-Kolczyńska, Zielińska, 1997; Gruszczyk-
-Kolczyńska, Zielińska 2000.
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Sposoby zaproponowane w pracach E. Gruszczyk-Kolczyńskiej sam wie-
lokrotnie wykorzystywałem w nauczaniu matematyki, znam również wielu 
korepetytorów, którzy je stosują w różny zresztą sposób. Oczywiście wykorzy-
stywanie ich wobec starszych dzieci i młodzieży wymaga odpowiedniego przy-
gotowania i niekiedy stworzenia włas nych pomocy. Nie wydaje się celowe pełne 
omawianie metody, wobec bogactwa pozycji z tego zakresu na rynku księgar-
skim i w Internecie. Wspomnę jedynie o 12 kręgach tematycznych, które należy 
zdaniem autorek realizować w podanej kolejności. Warto na nie zwrócić uwagę, 
również ze względu na sprawności matematyczne, jakie powinien mieć uczeń 
pobierający naukę szkolną. Ich brak leży często u podstaw trudności. 

Przedstawiona metoda opiera się na stymulowaniu możliwości i uzdolnień 
matematycznych. Odpowiednio zastosowana i przeprowadzona może służyć każ-
demu. Trzeba jednak zaznaczyć, że jej nieodpowiednie stosowanie, a zwłaszcza 
posługiwanie się dziecięcymi rekwizytami wobec starszych dzieci lub młodzieży, 
może przynieść skutek wprost przeciwny. Młodzi ludzie mogą poczuć się upoko-
rzeni albo lekceważeni. Dlatego korepetytor wobec starszych dzieci i młodzieży 
powinien elementy tej metody stosować z odpowiedzialnością i rozwagą. 



 Rozdział 7

 Materiały i nowoczes ne technologie 

 7.1. Materiały i pomoce
Uwagi ogólne. O materiałach i pomocach pisano już w tej pracy i można napi-
sać jeszcze bardzo wiele. Trudno obecnie zaprezentować cała teorię i praktykę 
dotyczącą tego zagadnienia. Jednak kwestia ta pomijana w planowaniu i przy-
gotowaniu korepetycji może w sposób bardzo poważny wpłynąć na ich jakość 
i w konsekwencji skuteczność. Mogą istnieć konkretne materiały potrzebne 
do danego, planowanego w ramach korepetycji, materiału nauczania, które są 
łatwo dostępne (np. pochodzące z biblioteki publicznej lub możliwe do ścią-
gnięcia z Internetu). Jeś li korepetycje polegają na odrabianiu prac domowych 
zadanych przez nauczyciela w szkole, wtedy warto, by szkoła zapewniła takie 
pomoce. Czasem materiały są specjalnie przygotowane — mogą je przygotować 
nauczyciele, korepetytor, uczniowie, a w szkołach prywatnych, wolontariusze 
lub personel administracyjny szkoły. Korepetytor lub organizator korepetycji 
(np. rodzice) powinni zadbać o nowe (potrzebne) materiały przed każdymi za-
jęciami lub też, jeżeli korepetycje nie są związane bezpośrednio z tokiem nauki 
szkolnej, powinien je zapewnić korepetytor (w niektórych wypadkach uczeń). 
Dostęp do nich musi być częsty, szybki i łatwy. Warto starannie przemyś leć ro-
dzaj przekazu oraz poziom trudności materiałów. Ważna jest kolejność, w jakiej 
uczeń będzie z nich korzystał. 

Kanały i drogi przekazu informacji. Mówiąc o różnych formach wsparcia 
i materiałach, dobrze jest spojrzeć na korepetycje jako na proces komunikacji 
między korepetytorem a jego uczniem. Warto mieć świadomość, że kluczową 
kwestią jest takie podanie informacji uczniowi, innymi słowy takie jej zakodo-
wanie, aby mógł ją odkodować, czyli zrozumieć. Dla wzrokowców przyjaźniej-
szą formą będzie obraz, dla słuchowców słowo mówione. Niektórzy wolą mapę 
myś li, inni liniowo ułożony tekst. Formy wspierania uczących się w ramach 
korepetycji mogą być różnorakie. Nie mogą jednak i nie powinny zastępować 
samych korepetycji, osobisty kontakt-relacja jest w tym procesie szalenie waż-
ny. Zróżnicowanie formy zwykle znacząco poprawia efekty nauczania. Takie 
formy należy traktować jako dodatkowe kanały komunikacji między naucza-
jącym a uczącym się. Stosowanie rozmaitych kanałów wykorzystujących różne 
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zmysły i formy uczenia się, sprzyja łatwiejszemu rozumieniu i zapamiętywaniu 
informacji. 

Najbardziej tradycyjne pomoce podczas prowadzenia korepetycji to podręcz-
nik, materiały przygotowane do zajęć, niekiedy uzupełniane o ćwiczenia lub róż-
nego rodzaje karty pracy oraz materiały gotowe. 

Podręcznik to jeden z najstarszych sposobów wspierania edukacji. Wymie-
nia się kilka podstawowych jego funkcji. Są to funkcje: 
• informacyjna, 
• transformacyjna; 
• badawcza;
• samokształceniowa;
• kontrolno-oceniająca;
• autokorektywna. 

Z perspektywy korepetytora istotna jest realizacja kształceniowych funkcji 
podręcznika. Zależą one od jego właściwego opracowania. Wśród ważnych cech 
należy wymienić strukturę podręcznika, dobór i zobrazowanie treści, ujęcie me-
todyczne, w tym strukturę i rolę ćwiczeń oraz jakość komentarzy i dobór poleceń 
dla ucznia. Wybór podręcznika zależy od nauczyciela nauczającego w szkole. 
Wyjątek stanowią sytuacje, w których cel korepetycji związany jest z nauką po-
zaszkolną np. przygotowanie do egzaminu zewnętrznego. Wtedy wybór pod-
ręcznika lub repetytorium należy do korepetytora. W takich sytuacjach warto 
kierować się wygodą i preferencjami ucznia, ale również korepetytora. Warto 

Rysunek 27. Materiały wspierające korepetycje.
Źródło: opracowanie włas ne.
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również pamiętać, by wybierać podręcznik, z którego uczeń będzie mógł się 
również uczyć sam. 

Materiały przygotowane to te, które korepetytor szykuje na zajęcia z uczniem. 
Mogą być one specjalnie mu dedykowane, lub też gotowe, wyszukane w rozmaitych 
zbiorach i materiałach. Współcześ nie, dzięki rozwojowi technologii poligrafi cz-
nej, przygotowywanie i powielanie materiałów stało się znacznie prostsze, dlate-
go warto korzystać z tej dodatkowej formy przekazu (kanału komunikacyjnego). 
Współczes ne technologie ICT (ang. Information and Communication Technology) 
pozwalają również na tworzenie i powielanie materiałów szkoleniowych meto-
dami elektronicznymi. Umożliwia to tworzenie liczących setki stron materiałów 
(a również słowników, podręczników itp.), które mieszczą się na płytce CD. Zda-
niem Mirosława Sielatyckiego: „umiejętność tworzenia i wykorzystania materiałów 
szkoleniowych jest to element kompetencji dydaktycznych” (Sielatycki, 2004, s. 15). 

Niekiedy warto, aby korepetytor zadbał o właściwe zaprojektowanie i opra-
cowanie materiałów edukacyjnych do prowadzonych przez siebie korepetycji 
i przygotował je indywidualnie pod kątem ucznia. U wielu uczniów takie osobi-
ste zaangażowanie korepetytora zwiększa motywacje. 

Należy pamiętać, że materiał taki powinien być dobrze skorelowany z plano-
wanym na zajęcia przekazem, powinien go wspierać i uzupełniać. Ważne jest, 
by był napisany poprawnie pod względem językowym, umożliwiając i zachęca-
jąc do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz ciekawy pod względem 
edytorskim, w tym:
• przejrzysty;
• dobrze rozplanowany;
• z właściwie dobraną grafi ką. 

Obecnie dzięki możliwościom, jakie dają nowe technologie, wielu korepety-
torów tworzy materiały na różnego rodzaju portalach lub umieszcza na stronach 
internetowych. Są one nie tylko w postaci plików tekstowych, ale również obra-
zów, animacji, fi lmów czy plików audio. Pliki takie są udostępniane okreś lonej 
grupie uczniów korzystających z korepetycji. Niektórzy korepetytorzy w formie 
reklamy lub potrzeby działania prospołecznego udostępniają swoje materiały na 
zasadzie non profi t. Warto pamiętać, by wytworzone przez siebie materiały za-
bezpieczać i opisywać odpowiednimi znakami licencyjnymi. Prawa autorskie 
osobiste są niezbywalne i nawet, jeżeli udostępniamy przygotowany przez siebie 
materiał nieodpłatnie, każdy kto z niego korzysta, cytuje go lub zamieszcza na 
swojej stronie, powinien podać źródło. 

Materiały gotowe. Ta forma zazwyczaj drukowanych materiałów jest bardzo 
powszechna. Właściwie każde wydawnictwo przygotowuje rozmaite karty pra-
cy, materiały uzupełniające itp. Wiele wydawnictw i fi rm umieszcza też przy-
gotowane materiały dydaktyczne w chmurze lub na portalach internetowych. 
W podobny sposób tworzy się i upowszechnia różne fi lmy i inne materiały 
multimedialne. 

Szkoły zazwyczaj współpracują z okreś lonymi wydawnictwami i wykorzy-
stują opracowane przez nie materiały. 
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Wideokonferencje i webcasty. Poza tradycyjnymi zajęciami, korepetycje niekie-
dy mogą być realizowane za pomocą wideokonferencji, czatów, poczty elektronicz-
nej czy komunikatorów. Są to obecnie sytuacje jeszcze dość rzadkie, ale z czasem 
i rozwojem technologicznym na pewno staną się coraz bardziej powszechne. Już 
dziś są powszechnie znaną i stosowaną formą w różnego rodzaju szkoleniach. 

Środkiem, który również może wspierać edukację, są ćwiczenia i zbiory za-
dań. Ich znaczenie wzrasta, gdyż ilość ćwiczeń w podręcznikach jest ograniczo-
na, a pewne kompetencje wymagają wielokrotnych ćwiczeń i powtórzeń. W tym 
sensie cenne są zbiory tekstów i ćwiczeń językowych. Z tych również względów 
cenne są przykłady rozwiązań zadań lub realizacji ćwiczeń. Najlepiej jest, gdy 
ćwiczenia są przez układ treści powiązane z układem treści nauczanych.

Oczywiście mogą istnieć inne formy wspierania edukacji w różny sposób 
organizowanej. Trudno jest jednoznacznie okreś lić jakie, bo są one zależne od 
specyfi ki poszczególnych zajęć jak również uczniów. 

 7.2. Kilka uwag natury formalno-prawnej
Czas, gdy edukacja i nowe technologie były prawie wyłącznie domeną nauczy-
cieli i uczonych (relatywnie nielicznej grupy) i jakiekolwiek regulacje prawne 
były zbędne, odszedł do historii. Wraz z komercjalizacją edukacji oraz sieci in-
ternetowych pojawiły się regulacje prawne. Warto zauważyć, że mają one tyle 
samo zwolenników, co przeciwników. Zwolennicy wprowadzania prawa w prze-
strzeń wirtualną uważają, że traktowanie Internetu jako wolnej przestrzeni, to 
już krok w stronę anarchii. Ich zdaniem to, jak słusznie podkreś lają, tworzenie 
warunków dla działań przestępczych. Przeciwnicy stosowania prawa w prze-
strzeni wirtualnej podkreś lają, że regulacje prawne są bezzasadne. Zwracają 
uwagę, że prawo jest domeną państwa lub umów międzynarodowych. Tymcza-
sem cyberprzestrzeń, jak słusznie zauważają, nie ma ani statusu państwowego, 
ani międzynarodowego. 

Internet to sieć wielowymiarowej komunikacji. Pozwala swobodnie przekra-
czać granice nie tylko państwowe, ale również kulturowe czy obyczajowe. Może 
służyć także np. w celach biznesowych, w wymianie towarów i usług, a wtedy 
pojawiają się bariery celne, lub jako narzędzie działań propagandowych może 
ułatwiać propagowanie treści zabronionych lub nawoływanie do przestępstwa. 
Unia Europejska, by opanować problem bezpaństwowości, opracowała dekla-
rację, która wprowadziła zasadę „wszędobylstwa”. Zgodnie z tym przepisem 
wystarczy, aby jeden element przestępstwa wydarzył się w danym kraju, żeby 
podlegał jego jurysdykcji. W tym rozdziale nie będę podejmował rozważań 
prawnych. Konieczne jest jednak wskazanie tych aspektów prawa, które mają 
zasadnicze znaczenie dla e-learningu mogącego być wsparciem dla prowadzo-
nych korepetycji.

Patrząc na Internet jako przestrzeń, w której mają się odbywać, a zasadniczo 
odbywają się korepetycje, należy podkreś lić, iż obecny system prawny dopusz-
cza edukację drogą zdalną, w tym również za pośrednictwem Internetu. 
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Kwestia praw autorskich i licencji jest ważnym aspektem uczenia się 
za pośrednictwem Internetu. Należy podkreś lić, że prowadząc w ten sposób 
korepetycje, powinno się respektować prawa innych osób do ich włas ności 
intelektualnej. Wielu jednak autorów i twórców będących zwolennikami so-
kratejskiej idei dostępności i powszechnej włas ności wiedzy, a także zwolenni-
kami szeroko rozumianego konstruktywizmu społecznego, tworzy programy 
i materiały oraz udostępnia je w Internecie, wyrażając zgodę na ich swobodne 
rozpowszechnianie, a nawet modyfi kowanie. W takich sytuacjach, każdorazo-
wo należy opisać źródło i autora, z którego materiałów korzystano. Warto tu 
przytoczyć jedną z defi nicji wolnego oprogramowania: wolne oprogramowa-
nie jest to oprogramowanie, które zezwala wszystkim jego użytkownikom 
na uruchamianie go, studiowanie i zmianę kodu źródłowego, kopiowa-
nie oraz dystrybucję zmodyfi kowanych wersji bez żadnych restrykcji lub 
z restrykcjami mającymi zapewnić wszystkim jego użytkownikom takie 
same prawa. Zdaniem twórców i zwolenników idei wolnego oprogramowania 
jego istotą jest wolności użytkowników do uruchamiania, kopiowania, rozpo-
wszechniania, analizowania, zmian i ulepszania programów. Precyzyjnie mó-
wiąc, oznacza to, że użytkownikom programu przysługują cztery podstawowe 
wolności (Czarkowski, 2012, s. 144–145): 
• swoboda uruchamiania programu, w dowolnym celu — wolność 0;
• swoboda analizowania, jak działa program i dostosowywania go do swoich 

potrzeb — wolność 1 (konieczność dostępu do kodu źródłowego);
• swoboda rozpowszechniania kopii — wolność 2;
• swoboda udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania włas-

nych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność — wol-
ność 3 (konieczność dostępu do kodu źródłowego).
Można stwierdzić, iż idea wolnego oprogramowania funkcjonuje tak długo 

jak Internet. Istotnym krokiem w jej kształtowaniu się było utworzenie przez 
Ryszarda Stallmana Fundacji Wolnego Oprogramowania — FSF (ang. Free So-
ftware  Foundation), co odbyło się 4 października 1985 roku. Zadaniem FSF jest 
wspieranie ruchu wolnego oprogramowania. W sposób szczególny dotyczy to 
projektu GNU (licencji wolnego oprogramowania). Od założenia FSF do poło-
wy lat 90. XX wieku zatrudniała głównie programistów, których zadaniem było 
stworzyć oprogramowanie dla GNU. Jednak ze względu na pojawienie się wie-
lu odrębnych projektów tworzących i rozwijających wolne oprogramowanie, od 
połowy lat 90., pracownicy Fundacji zajmują się głównie kwestiami związanymi 
z prawami autorskimi. 

Rodzaje praw autorskich. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych wyróżnia autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe. 
• Autorskie prawa osobiste nazywane są prawem do „ojcostwa utworu”, a obej-

mują prawo autora do wiązania z dziełem jego nazwiska. Trzeba pamiętać, że 
prawo to nigdy nie wygasa i jest niezbywalne. Ponieważ autorskiego prawa 
osobistego nie można się zrzec ani sprzedać innej osobie, pisanie prac przez 
jedną osobę za drugą, nawet za jej świadomą zgodą, jest nielegalne. 
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• Autorskie prawa majątkowe (copyright) to monopol praw majątkowych na 
rzecz autora utworu albo (w okreś lonych przypadkach) wydawcy lub produ-
centa. Regułą w prawie autorskim jest, że z utworu może korzystać lub nim 
rozporządzać jedynie osoba uprawniona. Najczęściej będzie to sam autor lub 
osoba, która kupiła okreś lone prawa majątkowe albo na rzecz, której ustano-
wiona została licencja.
W trakcie realizowania korepetycji można się spotkać z problematyką zwią-

zaną z oboma rodzajami praw autorskich. Dlatego warto jest zastanowić się, 
z jakich materiałów się korzysta, zwłaszcza, gdy korepetycje są formą ofi cjalnie 
realizowanej działalności edukacyjnej. Nieco odmienne zasady rządzą organi-
zacją nauczania w ramach systemu oświaty i gdy nie czerpiemy z niego zysku. 
Wtedy dozwolone jest użycie materiałów na ograniczonych zasadach.

Złożoność zagadnień prawnych we współczes nym społeczeństwie infor-
macyjnym jest tak duża, że uniemożliwia to pełne lub systemowe omówienie 
problematyki praw autorskich w takim opracowaniu, które nie jest poświęcone 
specyfi cznie tej tematyce. Wyjaś nię przy tej okazji jedynie kwestie niezbędne 
dla korepetytorów, czyli aspekty ochrony autorsko-prawnej oraz najbardziej po-
wszechnych zagrożeń związanych z realizowaniem procesu uczenia się–nauczania 
w ramach korepetycji. 

Wszystkie instytucje, zarówno uczelnia wyższa, dowolny typ placówki 
edukacyjnej, jak i obywatel prowadzący działalność edukacyjną bezpośrednio 
lub za pośrednictwem mediów, powinny respektować i tym samym uporać się 
z problemem praw autorskich. W praktyce każdy element składający się na kore-
petycje, w tym oczywiście materiały dydaktyczne czy programy lub portale in-
ternetowe, są w okreś lonym stopniu przedmiotem praw autorskich. Rozważania 
związane z korepetycjami i wykorzystaniem w nich nowych technologii, w tym 
e-learningu, z perspektywy ochrony autorsko-prawnej są oczywiście możliwe, 
głównie dzięki Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Warto dodać, że z perspektywy ochrony prawnej, poza omówioną 
wyżej ustawą o prawach autorskich, prawa intelektualne chronią także Ustawa 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

Zgodnie z przywoływaną ustawą przedmiotem prawa autorskiego jest utwór 
defi niowany jako „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym cha-
rakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznacze-
nia i sposobu wyrażenia”3. Aby więc efekt pracy mógł zostać uznany za utwór, 
musi spełnić łącznie warunki twórczości oraz oryginalności. Ważną kwestią jest 
utrwalenie, uzewnętrznienie utworu, przy czym może się to odbyć w dowolnej 
postaci. Co ważne, niekoniecznie skończonej! 

Należy jednak dodać, że pomysły czy idee nie są objęte ochroną prawno-
-autorską. W kontekście korepetycji utworem jest szkolenie lub kurs, który 
zgodnie z przepisami Ustawy można traktować jak utwór multimedialny. 

3 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 ust. 1).
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Unikatowy program szkolenia również można uznać za utwór. Trzeba tu za-
znaczyć, że niezależnie od praw autorskich do programu szkolenia czy kursu 
jako całego dzieła można mówić o prawie autorskim w odniesieniu do poszcze-
gólnych tekstów, grafi k, plików dźwiękowych czy innych elementów wykorzy-
stanych w trakcie procesu uczenia się–nauczania. 

Licencje. Istnieje również wiele rodzajów licencji, które pozwalają na nieod-
płatne korzystanie z materiałów. Jeżeli do nauczania używa się materiałów cy-
frowych i programów, warto pamiętać, że nie na wszystkie tego typu programy 
licencje należą do wolnego oprogramowania. Licencja i prawa autorskie mogą 
również zostać udzielane pod pewnymi warunkami. W takiej sytuacji mamy do 
czynienia z tak zwanymi licencjami CC (ang. Creative Common — prawa za-
strzeżone). Licencje Creative Commons umożliwiają „przekazanie innym części 
praw przysługujących autorowi”. Nie jest to tożsame ze zrzeczeniem się praw 
autorskich materialnych. Prawa autorskie zachowuje autor, który decyduje o wa-
runkach udostępniania włas nych prac oraz o zakresie ich ochrony. Jak zachęcają 
sami twórcy i propagatorzy pomysłu: 

dzięki Creative Commons możesz publikować swoje prace w Internecie tak, żeby 
inni wiedzieli, co wolno, a czego nie wolno z nimi robić. Oferujemy narzędzia 
oraz samouczki, które pomogą Ci dodać informacje licencyjne do treści umiesz-
czonych na Twojej stronie lub w jednym z darmowych serwisów, które stosują 
licencje Creative Commons4.

Licencje CC zostały opracowane z myś lą o wszelkiego rodzaju materiałach, 
takich jak strony internetowe, muzyka, zdjęcia, fi lmy czy materiały edukacyjne, 

4 Strona Creative Commons, <http://creativecommons.org/choose/?lang=pl>.

Tabela 42. Przykładowe warunki udzielania licencji

Typ licencji Opis

Uznanie autorstwa
(Attribution)

Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty 
prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwo-
ry zależne, pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora 
pierwowzoru.

Użycie 
niekomercyjne
(Noncommercial)

Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty 
prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory 
zależne jedynie w celach niekomercyjnych.

Bez utworów 
zależnych
(No derivative works)

Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór je-
dynie w jego oryginalnej postaci — tworzenie utworów zależnych nie 
jest dozwolone.

Na tych samych 
warunkach
(Share alike)

Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do 
tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Źródło: opracowanie włas ne na podstawie Creative Commons Polska (http://creativecommons.pl/
licencje-praw-autorskich-creative-commons/polskie-licencje-cc/).



157Materiały i nowoczes ne technologie

jak również artykuły naukowe. Dotyczy to przede wszystkim materiałów roz-
prowadzanych w Internecie. Czterema najczęściej spotykanymi warunkami są:
• uznanie autorstwa;
• użycie tylko do celów niekomercyjnych;
• prawo bez utworów zależnych;
• na warunkach wcześ niejszych.

Autorzy pomysłu stworzyli również wiele stałych elementów licencji CC. Ist-
nieją również opracowane znaki piktografi czne oznaczające poszczególne wa-
runki, które znacznie ułatwiają komunikację w tym zakresie.

Przed wyborem licencji CC dla materiałów szkoleniowych opracowa-
nych z wykorzystaniem oprogramowania darmowego lub komercyjnego (typu 
 freeware lub shareware) należy dowiedzieć się, na jakie warunki udostępniania 
zezwala licencja tego oprogramowania. Podział na najbardziej popularne grupy-
-typy licencji prezentuje rysunek 28. 

Każdy typ licencji ma swoją specyfi kę. Charakterystykę prezentowanych na 
rysunku typów licencji ukazuje tabela 43.

Staranna analiza licencji programów, których się używa oraz dbałość o kwe-
stie praw autorskich, powoduje niekiedy pewne trudności. Jest jednak ważnym 
warunkiem sukcesu działań edukacyjnych. 

 7.3. Wybrane otwarte zasoby edukacyjne
Pojęcie. Wielką użytecznością w planowaniu i prowadzeniu korepetycji charak-
teryzują się otwarte zasoby edukacyjne. Termin powstał na konferencji UNE-
SCO w 2002 roku. W trakcie tego spotkania uczestnicy wyrazili swoje „życzenie 
stworzenia wspólnie uniwersalnych zasobów edukacyjnych dostępnych dla całej 
ludzkości i nadzieję, że to otwarte źródło w przyszłości zmobilizuje całą świa-
tową społeczność nauczycieli”. (Forum on the impact..., 2002) W roku 2007 na 
konferencji w Kapsztadzie powstała nieformalna koalicja organizacji tworzących 
treści OER. Jej formalnym i zewnętrznym wyrazem było wspólne podpisanie 
Kapsztadzkiej Deklaracji Edukacji Otwartej, która to doprecyzowała oraz roz-
szerzyła znaczenie terminu „otwarte zasoby edukacyjne”. Szczególnie cennym 

Uznanie 
autorstwa (Attribution)

Użycie 
niekomercyjne 

(Noncommercial)

Bez utworów zależnych 
(No derivative works)

Na tych samych 
warunkach 

(Share alike)

Rysunek 28. Piktogramy najczęściej pojawiających się klauzul w licencji CC.
Źródło: opracowane na podstawie <http://creativecommons.pl/licencje-praw-autorskich-creative-
commons>.
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elementem otwartych zasobów edukacyjnych w perspektywie prowadzenia ko-
repetycji jest dostęp do źródłowych publikacji naukowych, wyrażany głównie 
przez publikowanie w takich czasopismach, które udostępniają swoją treść na 
wolnych licencjach. Działania na rzecz wspierania tego rodzaju czasopism i wy-
dawnictw są prowadzone m.in. przez organizacje i osoby, które podpisały za-
inicjowaną przez niemieckie Towarzystwo Maxa Plancka w 2003 — Deklarację 
Berlińską. 

Również w Polsce są prowadzone różne działania, które służą tworzeniu 
Otwartych Zasobów Edukacyjnych, a w 2008 roku zawiązana została Koalicja 
Otwartej Edukacji, do której należą między innymi: 
• Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 
• ICM UW/CC-Polska, 
• Fundacja Nowoczes na Polska 
• Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

Niektóre uczelnie, jak np. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie, uruchomiła wpisujący się w tę inicjatywę serwis Open 

Tabela 43. Charakterystyka wybranych typów licencji

Typ licencji Charakterystyka

Freeware

Licencja umożliwiająca darmowe rozprowadzanie aplikacji, nie ujawnia 
kodu źródłowego. Często licencja freeware zawiera dodatkowe ograniczenia 
(np. część freeware jest całkowicie darmowa, a część darmowa jedynie do 
użytku domowego). Programy na licencji freeware mogą być nieodpłatnie 
wykorzystywane, jednak zabrania się czerpania korzyści fi nansowych z ich 
dystrybucji przez osoby trzecie. Licencja nie dotyczy dystrybucji produktów 
(dokumentów, grafi ki, innych programów itd.) stworzonych przy użyciu pro-
gramów na licencji freeware, więc nie ogranicza możliwości ani nie narzuca 
konieczności pobierania opłat za wytworzone produkty. 

Shareware

Rodzaj licencji dla programu komputerowego, który jest rozpowszechniany bez 
opłat z ograniczeniami lub też z niewielkimi opłatami do wypróbowania przez 
użytkowników. Czasami po okresie próbnym — wersja trial lub po okreś lonej 
liczbie uruchomień — limit uruchomień. Po okreś lonym czasie lub liczbie 
uruchomień za taki program trzeba płacić lub zrezygnować z korzystania z nie-
go. Niekiedy producent oprogramowania wydaje jedną wersję na licencji sha-
reware, a drugą (zazwyczaj z ograniczeniami, np. z blokadą użytecznych lub 
ciekawych funkcji) na licencji freeware.

Adware
Typ licencji oprogramowania zazwyczaj zamkniętego, rozpowszechnianego za 
darmo, ale zawierającego funkcję wyświetlającą reklamy, często w postaci bane-
rów reklamowych. Wydawca oprogramowania zarabia właś nie na tych reklamach.

EULA

End-User License Agreement jest to licencja użytkownika końcowego. Ozna-
cza ona standardowy typ licencji, na której jest dystrybuowane oprogramo-
wanie włas nościowe. Termin ten dotyczy zarówno licencji dla użytkowników 
indywidualnych, jak i korporacyjnych. Licencje typu EULA różnią się. Zawsze 
jednak użytkownik otrzymuje tylko ściś le okreś lony, wąski zakres uprawnień. 
Każda licencja typu EULA zastrzega również wszelkie prawa dla producenta 
oprogramowania. 

Źródło: opracowanie włas ne (Czarkowski, 2012).
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AGH. Na stronach tych pracownicy, doktoranci oraz studenci AGH mogą dzie-
lić się opracowanymi zasobami edukacyjnymi (http://open.agh.edu.pl). Ciekawe 
i ważne inicjatywy w zakresie Otwartych Zasobów Edukacyjnych podejmuje 
i prowadzi Fundacja Nowoczes na Polska, która jest między innymi sygnatariu-
szem Deklaracji Kapsztadzkiej. 

Wolne Podręczniki. Był to pomysł (realizowany przez Fundację Nowoczes-
na Polska) na tworzenie podręczników, docelowo do szkół wszystkich typów, 
zgodnie z ideami ruchu wolnej kultury, które zakładają, że kultura i wiedza, 
nasze wspólne dziedzictwo, powinno być dostępne i otwarte dla wszystkich. 
Wokół tego pomysłu utworzył się ruch społeczny nauczycieli wolontariuszy. 
Pracując wspólnie, tworzyli nowe podręczniki dla polskich uczniów na zasadach 
wolnego dostępu. Fundacja Nowoczes na Polska organizowała spotkania auto-
rów pracujących przy projekcie, a także stara się pozyskać pomoc merytoryczną 
ze strony fachowców. Zmiany w polskim prawie i wprowadzenie podręczników 
cyfrowych nieodpłatnych spowodowały zatrzymanie projektu. Większość stwo-
rzonych treści dostępna jest na wikibooks.org. Portal ten pozwala na korzystanie 
z nich na zasadach wolnościowych. Większość z nich to cenne materiały — prze-
dyskutowane i w tym sensie zrecenzowane, niekiedy przez kilkunastu doświad-
czonych nauczycieli i uczonych. Wszyscy autorzy i współpracownicy biorący 
udział w tworzeniu Wolnych Podręczników podpisali deklarację udostępnienia 
owoców swojej pracy na wolnych licencjach, co umożliwia każdemu na bez-
płatne kopiowanie, rozpowszechnianie i aktualizowanie. Dotyczy to również 
korepetytorów i ich uczniów. Dzięki temu uczniowie mogą, i miejmy nadzieję, 
że będą mogli korzystać z tych podręczników za darmo w Internecie, a wydru-
kowanie potrzebnych fragmentów będzie o wiele tańsze od podręczników wyda-
wanych metodą klasyczną. Obecnie na portalu wikiboiks.org powstają również 
nowe podręczniki, ale są to prace specjalistyczne, mało przydatne w typowych 
korepetycjach.

Od 2007 roku Fundacja Nowoczes na Polska we współpracy z Biblioteką 
Narodową realizuje projekt Wolne Lektury. Organizatorzy i realizatorzy pro-
jektu zamierzają utworzyć cyfrową bibliotekę dostępną w Internecie na otwar-
tych zasadach. Tą drogą pragną udostępnić lektury szkolne, które są zalecane do 
użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a które trafi ły już do domeny 
publicznej. Teksty lektur są opracowane, opatrzone komentarzem i udostępnione 
w kilku formatach (HTML, epub, mp3, ogg, odt, txt i pdf). Można je zgodnie 
z prawem bezpłatnie przeglądać, ściągać na swój komputer, a także udostęp-
niać innym i cytować. Projekt Wolne Lektury jest w pełni niekomercyjny i re-
alizowany pro publico bono. Dlatego tak ważne jest dla tego projektu poparcie 
udzielone przez wybitne osobistości kultury i nauki. W Komitecie Honorowym 
projektu Wolne Lektury zgodzili się uczestniczyć między innymi prof. Maria Ja-
nion, prof. Grażyna Borkowska, prof. Przemysław Czapliński, prof. Mieczysław 
Dąbrowski, prof. Ewa Kraskowska, prof. Małgorzata Czermińska, prof. Jerzy 
Jarzębski i prof. Piotr Śliwiński. 
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 7.4. Nowoczes ne technologie cyfrowe w korepetycjach
Nowe technologie — nowe możliwości i ograniczenia. Warto pamiętać, że 
technologia nie jest czymś nowym. Zawsze była jakaś najnowsza technologia, 
która niekiedy dawała przewagę lub pomagała. A. Gehlen, zauważa: 

od początku istnienia człowieka towarzyszy mu technika, niesie więc ona za sobą 
pierwotnie tyle inteligencji, ile ma on sam. Tę wewnętrzną zależność ukazują 
nam jeszcze bliżej Alsberg, Ortega y Gasset i inni, wyprowadzając niezbędność 
techniki z niedostatków narządów człowieka (Gehlen, 2001, s. 146). 

Dotyczy to również nowoczes nych technologii cyfrowych (informacyjnych). 
Wspierają one rozmaite funkcje poznawcze np. zapamiętywanie, zbieranie informa-
cji, i jak już zauważono, umożliwiają różnego rodzaju prezentacje zjawisk i przedmio-
tów. W ten sposób znacznie ułatwia zadanie korepetytorom, pozwalając pokazywać 
modele zjawisk i obrazy przedmiotów. Nowe technologie nie powinny zastępować 
tradycyjnych form komunikatu dydaktycznego, mogą go jednak znakomicie wzbo-
gacić, uatrakcyjnić, uczynić czytelniejszym. Pozwalają zaprezentować na ekranie 
zjawiska (lub ich modele) trudno dostępne, nie do zaobserwowania ze względu na 
rozmiar, odległość, zagrożenia, czas. Pozwalają usłyszeć dźwięki niedostępne dla 
naszych uszu. Dają również możliwość łączenia różnych form komunikatu. 

Warto pamiętać, że dla dużej grupy uczniów zrozumienie okreś lonych zja-
wisk wzorów czy procedur wymaga ich przestrzennego zobrazowania i bez tego 
nie mają oni możliwości policzenia przekątnej prostopadłościanu, ze zrozumie-
niem długość, którego odcinka i jakiej bryły liczą. Postrzegając więc nowe tech-
nologie jako ułatwienie, nie należy w nich widzieć sposobu zastąpienia całej 
rzeczywistości dydaktycznej. 

Istnieje również społeczny wymiar wykorzystania technologii w korepety-
cjach, istotny, zwłaszcza gdy korepetytora dzieli z uczniem różnica pokolenia lub 
więcej (ponad 12 lat). Edukacja nabiera wtedy wymiaru międzypokoleniowego.

Młodzi nie potrafi ą rozmawiać ze starszymi i stąd też wynika zanik więzi po-
między nimi. Rozmowa jest postrzegana jako wymiana poleceń, a nie poglądów 
czy włas nych potrzeb. Media mogą być łącznikiem obu pokoleń, dostarczając 
tematów do wspólnej dyskusji. Mogą być obszarem wzajemnego uczenia się od 
się siebie, wymiany doświadczeń (Wrońska, 2012, s. 320–321). 

Wykorzystując je we wspólnej nauce, pokazujemy instrumentalny charakter 
technologii oraz zyskujemy przestrzeń komunikacji. Mamy również perspekty-
wę do włas nego rozwoju i możemy uczyć się nowych technologii.

Rola mediów cyfrowych w korepetycjach. Kształcenie multimedialne wpi-
suje się w różne koncepcje dydaktyczne, w tym nauczania–uczenia się wielo-
stronnego czy kształcenia komplementarnego, które były już omówione. W tym 
sensie należy zauważyć, że media mogą pełnić funkcję: 
• poznawczo-kształcącą — media są wtedy źródłem informacji i narzędziem 

rozwoju intelektualnego uczniów; umożliwiają poznawanie tych fragmentów 
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rzeczywistości, które są niedostępne bezpośredniej obserwacji (np. animacja 
komputerowa krążenia krwi w organizmie człowieka, wyprawa w głębiny 
oceanu czy eksperyment chemiczny niemożliwy do przeprowadzenia w wy-
korzystywanym podczas korepetycji pomieszczeniu);

• emocjonalno-motywacyjną — w sytuacji, gdy wykorzystanie mediów roz-
szerza zakres lub siłę przeżyć intelektualnych i emocjonalnych, i np. rozbu-
dza zainteresowanie uczniów materiałem i wzmacnia ich motywację;

• działaniowo-interakcyjną — gdy media pozwalają na komunikacje i podtrzy-
mywanie interakcji właściwie zawsze i wszędzie, a jednocześ nie na szybkie 
przekazywanie informacji uczeń–uczeń, uczeń–korepetytor; świat nie ma 
granic, a edukacja staje się dostępna także dla tych, którzy z dowolnego po-
wodu nie mogą spotkać się z korepetytorem.
W trakcie korepetycji realizowanych w różnych miejscach można wykorzy-

stywać komputery przenoś ne (laptopy), telefony komórkowe, tablety, i e-booki, 
audiobooki, do których dają one dostęp. Dodajmy do tego platformy komputero-
we i dostęp do światowych zasobów Internetu.

Korepetycje w Internecie. Internet w pewnym stopniu odzwierciedla świat 
rzeczywisty. Nic więc dziwnego, że również korepetycje się w nim pojawiły. 
Oczywiście istnieją strony i materiały umieszczane na otwartych portalach 
np. YouTube. Filmy i materiały umieszczają na nich ci, którzy nieodpłatnie na-
uczają różnych zagadnień. Są to zwykle artykuły lub fi lmy. Warto jednak za-
uważyć, że korepetycje to nie tylko przekaz treści, to również złożona relacja 
społeczna. Warto więc zadać sobie pytanie, czy w ogóle możliwe są korepetycje 
(tak jak je rozumiemy) prowadzone współcześ nie za pośrednictwem Internetu.

Czy możliwe jest przeniesienie do przestrzeni stworzonej przez media więzi 
społecznych ukształtowanych w realnym świecie, wypracowanych przez tysiące 
lat trwania ludzkiej kultury? Entuzjaści cyberspołeczeństwa gorliwie przytakną 
w odpowiedzi, krytycy przeciwnie-sceptycznie pokręcą głowami. Bez względu 
jednak na naukowe rozstrzygnięcia i wizje proroków cyfrowego postępu proces 
transferu postaw i wartości trwa (Galanciak, 2015, s. 259). 

Uwaga Sylwii Galanciak wskazuje, iż odpowiedź na to pytanie jest wciąż 
nieznana. Najprawdopodobniej, podobnie jak proces nauczania (nawet szkolnic-
two wyższe) przeniesiono do Internetu (Czarkowski, 2012), tak też będzie można 
przenieść jego specyfi czną wersję, jaką są korepetycje. Chociaż brak jest w tym 
zakresie badań, zwłaszcza szerokich i rzetelnych, to jednak z pewnością tak już 
się dzieje. Rozwój technologii cyfrowych będzie to ułatwiał. 

Dyswirtualia. Pojawiają się jednak również przeszkody. Nie wszyscy ludzie 
dobrze reagują na przemiany technologiczne. Zgodnie z defi nicją sformułowa-
ną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) niepełnosprawność defi niuje 
się następująco: osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia 
i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu powodują uniemożliwienie, 
utrudnienie lub ograniczenie sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, bio-
rąc pod uwagę takie czynniki, jak płeć, wiek oraz czynniki zewnętrzne. 
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Takie spojrzenie ewokuje, iż będą pojawiać się nowe kategorie osób niepeł-
nosprawnych i niedostosowanych, które nie będą w stanie prawidłowo funk-
cjonować w społeczeństwie wiedzy, ze względu na brak możliwości (z różnych 
przyczyn) posługiwania się technologiami lub używanie ich tylko w bardzo 
ograniczonym zakresie. Stopniowo coraz częściej obok pojęcia dys leksji czy 
dyskalkulii pojawi się — dyswirtualia — dysfunkcja uniemożliwiająca obec-
ność w świecie wirtualnym i poruszanie się w nim lub rozumienie go. Oznacza 
to konieczność poszukiwania dla tej grupy uczniów form pracy i nauki pozwa-
lających im w pełni godnie żyć w szkole pełnej e-boków tablic multimedialnych 
i innych cyfrowych urządzeń czy narzędzi, które są im obce, a w perspektywie 
braku pomocy prowadzą do wykluczenia społecznego. Być może dla tych osób 
potrzebne będą również odpowiednio przygotowane korepetycje. 

Pomocne w prowadzeniu korepetycji mogą być rozmaite platformy i portale 
edukacyjne. Wiele osób, również ja, tworzy strony internetowe czy portale eduka-
cyjne np. na bazie platformy moodle (jakubczarkowski.net). Umieszczone na nich 
materiały są udostępniane innym na zasadach wolnościowych. Istnieje również 
taka możliwość i są korepetytorzy, którzy tworzą strony czy kursy lub wirtualne 
klasy, dostępne jedynie dla swoich uczniów. Zamieszczają tam różnego rodzaju 
zadania i ćwiczenia, specjalnie dla tych uczniów przeznaczone. Zwykle jest to 
uzupełnienie zajęć realizowanych bezpośrednio, jednak znacznie wzmacniają one 
oddziaływanie edukacyjne, ponieważ taka forma lepiej aktywizuje ucznia, daje 
wiele możliwości, w tym gry, krzyżówki, zajęcia interaktywne, których nie dają za-
jęcia papierowe. Przykładem może być Classroom Google. Jest to bezpłatna usługa 
dla szkół, organizacji non profi t i osób, które mają konto osobiste w Google. Klasa 
to przestrzeń wirtualna, która ułatwia uczniom i korepetytorom współdziałanie 
i łączenie się niezależnie od instytucji edukacyjnych czy fi zycznych miejsc. Klasa 
oszczędza czas i papier, a także pozwala na tworzenie zajęć, dystrybucję zadań, 
komunikację i w pewnym stopniu dyscyplinuje uczniów, ale również korepetytora.

 7.6. Cyfrowy narzędziownik
Poszerzone możliwości. Trzeba uznać, iż koniec epoki kredy, a nawet sucho ście-
ralnej białej tablicy jest coraz bliższy. Współcześ ni uczniowie należą do poko-
lenia, które na co dzień korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
w tym szczególnie mobilnych. W tej rzeczywistości urodzili się i w niej również 
dorastają, jest dla nich tak naturalna, jak dla ich dziadków, podwórko lub pokój 
zabaw itp. Wielu z nich zawsze ma przy sobie telefony, również w trakcie kore-
petycji. Można to wykorzystywać praktycznie na każdego rodzaju korepetycjach. 
Niestety korepetytorzy zbyt rzadko decydują się na takie rozwiązania. Kształce-
nie organizowane z wykorzystaniem cyfrowych multimediów umożliwia angażo-
wanie wszystkich, a przynajmniej zróżnicowanych kanałów komunikacji, przez 
co oddziałuje na różne zmysły człowieka, niekiedy na wszystkie. Według badań 
J. Bednarka (2006, s. 99) proces nauczania jest bardziej efektywny między inny-
mi dlatego, że:
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• skuteczność nauczania wzrasta o 56%;
• zrozumienie tematu jest wyższe o 50–60%;
• tempo nauczania przyspiesza o 60%;
• oszczędność czasu sięga 38–70%;
• uczniowie przyswajają 25–50% więcej wiedzy. 

To, czego nauczyciele się obawiają, może przyczynić się do sukcesu kore-
petytorów. Cyfrowe multimedia pozwalają na realizowanie dużej ilości treści 
w znacząco krótszym czasie i co ważne — z lepszym efektem. Można prowadzić 
ciekawe korepetycje, ponieważ:
• zainteresuje się ich tematem;
• wzmocni się ich motywację;
• zróżnicuje zadania i aktywności — co przeciwdziała nudzie i rutynie;
• zadania do samodzielnego wykonania staną się ciekawsze. 

Doświadczenie i rozsądek pozwolą postawić uczniów w roli ekspertów od po-
ruszania po cyfrowym świecie, co zbuduje ich poczucie włas nej wartości i samo-
ocenę. Nic więc dziwnego, że uczniowie lubią takie sytuacje. Narzędzia cyfrowe 
są więc użytecznym środkiem dydaktycznym, który wykorzystany w trakcie ko-
repetycji prowadzi nie tylko do atrakcyjności, ale również efektywności procesu 
uczenia się–nauczania 

Aplikacje i programy. Istnieje wiele różnych programów i aplikacji, które 
mogą wspierać proces nauczania–uczenia się w trakcie korepetycji. Wspomnę 
tylko te, które są dostępne (przynajmniej w podstawowej wersji) bezpłatnie. 
Część z nich to programy uniwersalne służące różnym działaniom, które moż-
na wykorzystywać również w przygotowaniu zadań lub materiałów. Na rynku 
polskim można również spotkać wiele programów do tworzenia kursów rozpo-
wszechnianych nieodpłatnie (nie zawsze na zasadzie wolnego oprogramowania) 
i oferujących dobrą jakość pracy i jej efektów. 

Szczególnie cenionym oprogramowaniem jest pakiet OpenOffi  ce.org. Jest to 
wieloplatformowy pakiet oprogramowania biurowego typu open source. W skład 
pakietu wchodzą:
• edytor tekstu (Writer),
• arkusz kalkulacyjny (Calc),
• menedżer prezentacji (Impress),
• aplikacja grafi czna (Draw).

Pakiet zawiera przyjazny interfejs użytkownika i zestaw właściwości podob-
ny do innych pakietów biurowych. Jednak osoby zwykle pracujące na progra-
mach Microsoftu, będą musiały się przyzwyczaić. Zaletą jest to, że dość dobrze 
współpracuje z różnymi formatami plików, nie wyłączając Microsoft Offi  ce. 
Poza pakietem OpenOffi  ce warto wskazać również inne programy udostępnia-
ne nieodpłatnie, które mogą wspierać przygotowanie materiałów na zajęcia. 
Do tworzenia i obróbki grafi ki stosowany jest szeroko program GIMP. Jest to 
najbardziej popularne, rozbudowane oraz darmowe narzędzie do przetwarzania 
grafi ki cyfrowej, które obsługuje wiele różnych formatów plików. Zawiera ono 
standardowe funkcje, w tym: narzędzia do edycji grafi ki, warstwy, animacje, 
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transformacje, funkcje retuszu, korekty, fi ltry z efektami specjalnym i inne. Po-
siada również narzędzia potrzebne do obróbki różnorodnych zdjęć cyfrowych, 
a zdaniem niektórych pod względem możliwości może konkurować z oprogra-
mowaniem komercyjnym, np. Adobe Photoshop. Niestety charakterystyczną ce-
chą programu GIMP jest to, że nie ma on okna głównego z włas nym pulpitem, 
tylko system luźnych okienek. Może to sprawiać trudność, zwłaszcza początku-
jącym użytkownikom programu (http://www.gimp.org).

Równie ciekawą, jak i wartościową aplikacją do tworzenia grafi ki wektoro-
wej, przypominającą program Adobe Illustrator, jest Inkscape. Program jest do-
pracowany, i co ważne posiada wygodny interfejs. Zawiera dużo praktycznych 
narzędzi, które są przydatne do konstruowania dokumentów grafi cznych, w tym 
schematów, clipartów i przede wszystkim grafi ki. Program oferuje wiele możli-
wość pracy z krzywymi, obiektami oraz tekstem (http://inkscape.org). 

Wspomnieć warto również o programie, który może służyć do tworzenia 
animacji trójwymiarowych oraz interaktywnych prezentacji, a nawet prostych 
gier edukacyjnych, jest to Blender. Dzięki tej aplikacji zabawa w 3D dostępna 
jest również dla osób dysponujących słabszym sprzętem komputerowym. Pro-
gram oferuje potężne możliwości, a jego zaletą jest uniwersalność. Aplikacja jest 
kompletnym narzędziem, pozwalającym tworzyć fi lmy telewizyjne, loga fi rm, 
interfejsy programów czy inne elementy animowane, np. modele zjawisk. Dzięki 
dość dużej popularności programu w naszym kraju, można znaleźć sporo mate-
riałów na jego temat w języku polskim, co znacznie ułatwia korzystanie z niego. 
Wartościową cechą tego programu jest możliwość eksportowania wykonanych 
w nim obiektów do innych programów 3D (http://www.blender.org).

Ważną grupę programów, które mogą wspierać i uatrakcyjniać nauczanie 
w trakcie korepetycji, są aplikacje do tworzenia gotowych pakietów edu-
kacyjnych. Wśród nich wymienić warto eXe czy HotPotatoes. Prezentowane 
programy są oparte na licencji open source, a ich zaletą jest to, że nie wyma-
gają od użytkowników znajomości języków programowania, by można z nich 
efektywnie korzystać, wystarczy znajomość prostych edytorów tekstu. Program 
eXe pochodzi z Nowej Zelandii. Pozwala na tworzenie materiałów, które moż-
na wykorzystać bądź w trakcie korepetycji, bądź — co może okazać się bar-
dzo atrakcyjne i wygodne — umieścić je w sieci jako strony internetowe bez 
korzystania z platformy. Zaletą eXe jest, że pozwala na tworzenie materiałów 
z wykorzystaniem ogólnie dostępnych zasobów internetowych i bez potrzeby 
znajomości języka HTML. Można w nim przygotowywać materiały z elemen-
tami multimedialnymi, wykorzystując między innymi: obrazy, fi lmy, animacje, 
czy też artykuły z Wikipedii. Gotowy projekt można wyeksportować jako stronę 
internetową. Ważną zaletą eXe jest to, że jest on dostosowany do różnych wersji 
systemów operacyjnych Windows, Linux oraz Mac Os X (https://exelearning.
org/wiki).

HotPotatoes (pol. gorące ziemniaczki) to dość proste w użyciu oprogramowa-
nie uważane również (chociaż niekoniecznie słusznie) za domowe. Program ten 
pozwala na tworzenie materiałów (pakietów) dydaktycznych mających charakter 
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interaktywny znakomicie nadających się do korepetycji wspomaganych kompu-
terowo. Pozwala on tworzyć różnego rodzaju zadania w formie układanek, zadań 
z luką, krzyżówek lub zadania z krótkimi odpowiedziami. Zaletą pakietów jest 
również to, że wiele ich elementów ma charakter zabawy. 

Warto przywołać myś l Johana Huizingi:

z chwilą, gdy okazało się, iż nazwa homo sapiens nie tak dobrze jednak pasuje 
do naszego gatunku, jak to niegdyś przypuszczano, ponieważ w końcu wcale 
nie jesteśmy tak rozumni, jak skłonny w to był w naiwnym swoim optymizmie 
wierzyć wiek osiemnasty, umieszczono obok tego okreś lenia naszego gatunku 
nazwę homo faber — człowiek twórczy. Nazwa ta wszelako jest mniej trafna od 
poprzedniej, gdyż faber jest także niejedno zwierzę. To, co odnosi się do twór-
czości, odnosi się także do zabawy: bardzo wiele zwierząt bawi się. Mimo to 
nazwa homo ludens, człowiek bawiący się, wydaje mi się ukazywać funkcję rów-
nie istotną co działanie i zasługiwać na istnienie obok homo faber (Huizinga za 
Przyłuski, 2004 s. 40).

Utworzone za pomocą HotPotatoes pakiety edukacyjne są obsługiwane przez 
standardowe przeglądarki internetowe i w wysokim stopniu interaktywne. War-
to również podkreś lić, iż program HotPotatoes jest w pełni intuicyjny, a do ko-
rzystania z niego nie jest potrzebna znajomość języków programowania (https://
hotpot.uvic.ca).

 7.7. Programy i materiały w Internecie 
Internet i korepetycje. Wraz z rozwojem Internetu wzrasta liczba programów 
internetowych, które wykorzystuje się w przestrzeni cyfrowej i nie trzeba ich in-
stalować na komputerze. Pozwala to na pracę z ich użyciem z każdego komputera 
posiadającego dostęp do Internetu. W perspektywie procesu uczenia się–nauczania 
Internet jest nieograniczonym źródłem informacji ze wszystkich dziedzin. 
Umożliwia on:
• czytanie artykułów, książek i ich recenzji, zapisów wykładów, dyskusji na 

forach tematycznych;
• słuchanie audycji, programów radiowych, słuchowisk (np. na bazie lektur), 

relacji z różnych wydarzeń (np. naukowych lub kulturalnych);
• oglądanie programów, fi lmów, prezentacji, wiadomości, audycji jak również 

transmisji na żywo.
Internet umożliwia pobieranie, przetwarzanie i umieszczanie informacji oraz 

materiałów. Możemy między innymi:
• pobierać dostępne materiały na komputer (lub do usługi OneDrive, tzw. 

chmury internetowej);
• umieszczać (publikować) włas ne materiały w sieci, np. na blogu, forum, 

w mediach społecznościowych, na kanale YouTube;
• szybko przesyłać dowolne materiały w formie plików tekstowych, audio 

i wideo.



166 Korepetycje w cyfrowym świecie — analiza nie tylko etnografi czna

Za pośrednictwem Internetu korepetytor może wykorzystywać platformy 
edukacyjne na zajęciach lub w domu. Niektóre z nich zostaną omówione sze-
rzej. Pozwalają one organizować przekazywanie treści nauczania w atrakcyjnej 
i różnorodnej formie, umożliwiają uczniom pogłębianie wiedzy oraz utrwalanie 
materiału do testów i egzaminów (np. LearningApps, Eduscience, matematyka.
pisz.pl, Wolnelektury, Polona, Squla). Dalej podaję przykłady pozwalające wy-
korzystać Internet w procesie uczenia się–nauczania.

Padlet (WallWisher) to wirtualna tablica lub swoisty internetowy fl ipchart. 
Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastoso-
wania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest to kompetencja 
przydatna zarówno w szkole, jak i w dorosłym życiu. Jest również jedną z klu-
czowych kompetencji epoki cyfrowej. Padlet znakomicie można wykorzystywać 
w trakcie zajęć, używając monitora (najlepiej dotykowy) lub tabletu. Jest narzę-
dziem, za pomocą którego można uporządkować informacje na okreś lony temat 
lub je atrakcyjnie przedstawić w uporządkowany sposób. Może też być prze-
strzenią aktywności ucznia, pozwalającą mu na twórcze działanie, które umoż-
liwia powtórzenie, systematyzacje oraz prezentacje zdobytej wiedzy. Aplikacja 
jest w języku polskim. 

Padlet to rodzaj wirtualnej „ściany”, na której można zawieszać adresy stron 
internetowych, obrazki, zdjęcia, napisy oraz informacje.

Narzędzie to może być wykorzystane jako:
• tablica z wiadomościami;
• tablica z materiałami i linkami do wartościowych zasobów w Internecie;
• miejsce informacji zwrotnej dla ucznia;
• miejsce do składania życzeń.

Aplikacja wprawdzie umożliwia tworzenie tablicy bez rejestracji, jednak 
wiele funkcji wymaga statusu zarejestrowanego i zalogowanego użytkownika. 
Dlatego najlepiej jest rozpocząć pracę od rejestracji. Aplikacja daje możliwość 
rejestracji przez Google lub Facebooka, jest to wprawdzie bardzo wygodne, ale 
udostępniamy w sieci więcej danych niż wymaga tego dana aplikacja (http://
pl.padlet.com/).

LearningApps to bezpłatna platforma powstała w Szwajcarii, w ramach 
projektu badawczego realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Ber-
nie, we współpracy z Uniwersytetem Gutenberga w Moguncji. Są na niej przy-
gotowane szablony do tworzenia online różnych zadań, ćwiczeń, prostych gier 
dydaktycznych i innych pomocy również z treściami w języku polskim. Znako-
micie nadają się one do wykorzystania w trakcie korepetycji lub jako zadania do-
datkowe realizowane między korepetycjami. Wykonane w nim aplikacje można 
udostępniać innym osobom, można je również osadzać na stronach WWW i wie-
lokrotnie modyfi kować. Aplikacje wykonane w LearningApps bardzo dobrze 
nadają się do wykorzystania na korepetycjach z zastosowaniem tabletu, monitora 
dotykowego, a nawet smartfona ze stałym dostępem do Internetu. Korepetytor 
wykorzystujący LearningApps ma dostępne 34 szablony pogrupowane w 6 ka-
tegoriach. Dostępne są również przykładowe aplikacje (http://learningapps.org). 



167Materiały i nowoczes ne technologie

Zaletą jest to, że korepetytor może założyć konta dla swoich uczniów, może 
im udostępniać przygotowane do nich aplikacje, niestety nie widzi wyników wy-
konanych ćwiczeń. Również uczniowie mogą sami przygotowywać swoje włas-
ne aplikacje i udostępniać je innym użytkownikom platformy lub publikować 
na stronach WWW. Nauczyciel na swoim koncie edukacyjnym widzi aplikacje 
wykonane przez swoich uczniów.

Canva to program do tworzenia i edycji grafi ki. Jego wielką zaletą jest to, że 
umożliwia w intuicyjny sposób udostępnienie informacji, którą chcemy przeka-
zać, w sposób bardziej przyjazny dla odbiorcy. Zawiera proste w obsłudze na-
rzędzia, które pozwalają na samodzielną realizację, np. atrakcyjnych plakatów, 
a również zaproszeń, ogłoszeń akcji oraz pozwala na ich publikowanie w sieci 
oraz drukowanie.

Canva przyda się szczególnie tym użytkownikom, którzy potrzebują szyb-
ko wykonać jakąś grafi kę dla prywatnych lub zawodowych celów. Dzięki niej 
szybko można zaprojektować atrakcyjne ilustracje na bloga, na włas ną stronę 
w mediach lub materiał ilustracyjny na zajęcia z uczniem. Świetnie nadaje się do 
przygotowania plakatu naukowego lub planszy dydaktycznej. Może być również 
narzędziem, na którym nauczyciel współpracuje z uczniem lub zleca mu zadania 
np. wykonanie planszy edukacyjnej lub plakatu naukowego. 

Dzięki Canvie możemy przygotować także:
• zaproszenie,
• ulotkę,
• wizytówkę,
• prezentację.

A również okładkę na książkę lub płytę, pocztówkę czy reklamę (Facebook, 
strony Internetowe itd.). 

Pierwszą rzeczą, której będziemy potrzebować, by zacząć projektowanie za 
pomocą Canva.com, jest nasze włas ne konto na tym portalu. Canva jest pro-
gramem i portalem bezpłatnym, wymaga jednak od użytkowników rejestracji, 
by mogli przy projektowaniu korzystać z naszych włas nych zdjęć oraz grafi k. Na 
wirtualnym koncie można również zapisać wszystkie projekty jakie wykonamy 
(https://www.canva.com). 

ActivePresenter jest to aplikacja umożliwiająca tworzenie różnego rodzaju 
materiałów wideo w tym tutoriali. Program pozwala na nagrywanie czynności 
wykonywanych (lub odbywających się) na pulpicie naszego komputera lub auto-
matycznego wykonywania zrzutów ekranu. Walorem tego oprogramowania jest 
przyjazny interfejs w języku polskim, co jest dość rzadkim przypadkiem wśród 
tego typu rozwiązań oferowanych na rynku. 

Program występuje w różnych wersjach, w tym również w wersji bezpłatnej 
ActivePresenter, posiada dużą liczbę ciekawych opcji w wersji bezpłatnej, może 
śmiało konkurować z programami typu Adobe Captivate czy Camtasia Studio. 
Dlatego wersja bezpłatna, mimo że jest uboższa, jednak nawet w tym zakresie 
w zupełności wystarczy. Główną jej zaletą jest nagrywanie pełnego ruchu:
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• nagrywanie ekranu jak z wykorzystaniem zwykłej kamery wideo; w efekcie 
otrzymuje się fi lm wideo z demonstracją czynności wykonywanych na pulpi-
cie naszego komputera (oczywiście udźwiękowiony);

• nagrywanie wybranego okna programu, co jest bardzo wygodne; w ten 
sposób można otrzymać znakomity pokaz wykonania konkretnej czynność 
np. dodawania pisemnego;

• inteligentne przechwytywanie w formie zrzutu ekranu, którego dokonujemy 
za każdym razem, gdy klikniemy myszką lub naciś niemy klawisz; pozwala 
to między innymi na otrzymanie serii s lajdów objaś niających okreś lone (wy-
brane) czynności wykonywane np. w nagrywanej aplikacji, doświadczeniu, 
eksperymencie. 
Warto zauważyć, że otrzymane materiały mogą służyć zarówno do stworze-

nia interaktywnej prezentacji, standardowej demonstracji wideo lub jako ilustra-
cja w przygotowaniu materiałów drukowanych lub w pdf (https://atomisystems.
com/activepresenter/).

Quizlet jest to bezpłatna aplikacja, która służy do przygotowywania fi szek 
(cyfrowy odpowiednik znanych fi szek edukacyjnych) jak również testów i kart-
kówek w wersji online. Quizlet często wykorzystywany jest do nauki języków 
obcych, ale świetnie sprawdza się również w innych dziedzinach. Podstawą do 
nauki z pomocą tej aplikacji jest przygotowanie fi szek i na nich opierają się dal-
sze zadania. 

Korepetytor wykorzystując aplikacje Quizlet, może tworzyć narzędzia uła-
twiające naukę, np. fi szki z napisami i obrazkowe, dzięki którym uczniowie mogą 
poznać lub/i powtórzą omawiane pojęcia czy defi nicje. Zasadniczo wszystkie 
treści edukacyjne w Quizlet mają formę fi szek (fl ashcards), czyli dwustronnych, 
wirtualnych kartek. Fiszki mogą się składać z defi nicji (tekstu w wybranym ję-
zyku) i obrazu. W bezpłatnym abonamencie, po wpisaniu okreś lonego pojęcia, 
program wyszukuje adekwatne zdjęcie dostępne na licencji Creative Commons, 
które można zamieścić na fi szce. 

Quizlet zawiera kilka narzędzi wspierających naukę i nauczanie są to:
• tworzenie fi szek,
• przeprowadzanie testów,
• odpowiedzi pisemne,
• pisanie ze słuchu,
• gra na czas (przeciągnij i upuść),
• gra, w której uczestnicy wpisują odpowiedzi, 
• Quizlet Live (zawody między drużynami).

Quizlet może być wykorzystywany także poza zajęciami z korepetytorem. 
Aplikacja zawiera zestawy do samodzielnej nauki i uczestnicy mogą sami po-
wtarzać materiał przygotowany przez edukatora. Korepetytor może udostępniać 
włas ne zestawy bądź korzystać z wcześ niej przygotowanych zasobów dostęp-
nych w serwisie.

Niestety Quizlet (nie ma polskiej wersji) jest dostępny w języku angielskim, 
nie mniej treści edukacyjne można przygotować w języku polskim (praktycznie 
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w dowolnym języku). Aby korzystać z usługi, należy się zarejestrować, podając 
swój adres e-mail. Można również skorzystać z dostępnej wtyczki (Facebook, 
Google+), dzięki czemu nie trzeba pamiętać hasła, ale jednocześ nie oznacza to 
udostępnienie dodatkowych danych.

W sytuacji nauczania na odległość lub udostępniania materiałów online korepe-
tytor może utworzyć wirtualną klasę, do której zaprasza uczestników. Zaproszeni 
do klasy mają dostęp do zestawów fi szek przygotowanych przez edukatora. Na-
rzędzie jest dość rozbudowane i poznanie poszczególnych funkcji wymaga czasu, 
ale może się okazać bardzo przydatne, gdy korepetytor pracuje z grupą uczniów 
o podobnym poziomie i zbliżonych problemach edukacyjnych. Quizlet posiada 
również wersję płatną, w której są dodatkowe funkcje (https://quizlet.com/pl).

Navoica — Polski MOOC. MOOc, czyli masowy otwarty kurs online (ang. 
massive open online course, MOOC, /muːk/) — kurs online otwarty dla nie-
ograniczonej liczby uczestników, dostępny przez stronę internetową (Kaplan, 
Haenlein, 2016). Dzięki platformie Navoica istnieje możliwość uczestnictwa 
w kursach związanych z informatyką, ekonomią, a także z kursem Techniki 
Transmisji Sygnałów (TTS), związanego elektroniką i telekomunikacją, a przy-
gotowanego przez zespół z Politechniki Warszawskiej (inf. z Webinarium 
28 luty 2019; <http://www.ptnei.pl/webinaria.html>). Są więc na niej prezento-
wane zróżnicowane zagadnienia o różnym stopniu złożoności. Poza materiałami 
zwykle prezentowanymi podczas kursów e-learningowych, takich jak nagrania 
video, wykłady i zadania do rozwiązania, dostępne są także interaktywne fora, 
które umożliwiają stworzenie zwartej społeczności studentów, profesorów oraz 
asystentów. Zarówno materiały, jak i sama formuła kursów umożliwia poszerze-
nie wiedzy u szczególnie zainteresowanych uczestników korepetycji. Masowe 
otwarte kursy online pojawiły się w 2012 roku i zrewolucjonizowały podejście 
do nauczania na odległość. Na świecie większość kursów dostępna jest w języku 
angielskim, choć istnieją także kursy w innych językach, np. chińskim, hisz-
pańskim, francuskim i oczywiście polskim. Część kursów dostępna jest także 
z napisami polskimi oraz angielskimi. W prowadzenie MOOC zaangażowały się 
różne renomowane uczelnie wyższe.

Niektóre kursy są prowadzone w sposób całkowicie zdalny i niewymagający 
współpracy z innymi uczestnikami sieci, inne zaś wymagają współpracy z na-
uczycielem lub nauczycielem i innymi uczestnikami. Niektóre mają okreś lone 
terminy, do innych uczestnik może przystąpić w dowolnym czasie. Wskazane 
w tabeli propozycje ze względu na atrakcyjne pomysły metodyczne i interesujące 
materiały oraz wysoki poziom merytoryczny mogą być znakomitym elementem 
wspierającym korepetycje, w szczególności realizowane dla osób pragnących 
poszerzyć materiał w stosunku do programów szkolnych. Należy jednak pamię-
tać, że są to zazwyczaj propozycje na poziomie szkolnictwa wyższego, zakłada-
jące pewien poziom wstępnej wiedzy uczestników.

Wśród polskich propozycji warto wymienić w kolejności powstawania plat-
formę Copernicus College (https://www.copernicuscollege.pl/), oraz platformę 
Navoica — Polski MOOC (https://navoica.pl/).



170 Korepetycje w cyfrowym świecie — analiza nie tylko etnografi czna

Warto zauważyć, że coraz częściej pojawiają się materiały i kursy tego typu 
przygotowane dla mniej zaawansowanych odbiorców. Dotyczą one bardzo sze-
rokiego spektrum treści. 

Należy jeszcze zwrócić uwagę na TED (Technology, Entertainment and De-
sign — Technologia, Rozrywka i Design). Jest to marka konferencji nauko-
wych organizowanych corocznie przez amerykańską fundację non profi t 
Sapling Foundation. Zadaniem konferencji jest popularyzacja „idei wartych 
propagowania” (TEDxKraków — About, tedxkrakow.com [dostęp: 13.02.2016] 
lub <https://pl.wikipedia.org/wiki/TED_(konferencja) #cite_note-1 -02-13> [do-
stęp: 16.03.2019]. Istnieją również konferencje TEDx są one niezależne od 
TED, jednak stosują format analogiczny. Mogą być organizowane przez różne 
podmioty, które otrzymały bezpłatną licencję od organizacji oraz będą respekto-
wać ściś le okreś lone reguły. Między innymi warto wymienić:
• konferencje nie powinny przynosić zysków, a koszty pokrywać mogą opłaty 

za wstęp lub sponsorzy;
• prelegenci nie pobierają za wykład wynagrodzenia; 
• prelegenci wyrażają zgodę na publikację nagrania na koncie TEDx na portalu 

YouTube na licencji takiej samej, jak prelekcje TED oraz na emisję na stronie 
TED.com, w tym na ewentualny montaż nagrania.
Mimo obowiązującego na konferencjach języka angielskiego, materiały skie-

rowane są do wszystkich, ponieważ bardzo dużo wykładów i prezentacji zostało 

Tabela 44. Przykładowe platformy udostępniające masowe otwarte kursy online z uwzględ-
nieniem prowadzących je lub współpracujących z nimi uczelni i innych instytucji naukowych

Platforma Przykładowe instytucje udostępniające kursy na platformie 
Academic 
Earth

Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, 
Uniwersytet Michigan, Uniwersytet Oksfordzki

Copernicus 
College

Fundacja Centrum Kopernika (w Krakowie), Uniwersytet Jagielloński

edX
Instytut Techniczny Massachusetts, Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Kalifor-
nijski w Berkeley, Uniwersytet Kiotyjski, Australijski Uniwersytet Narodowy, 
Uniwersytet Queens landu, Indyjski Instytut Techniczny w Bombaju

France 
université 
numérique

Conservatoire National des Arts et Métiers, École de L’air, École Nationale de 
L’aviation Civile, École Normale Supérieure de Cachan, Université Paris-Sud

iversity Universidad Autonoma de Madrid, Uniwersytet Florencki, Uniwersytet 
Hamburski 

MOOEC Uniwersytet Queens landu, Uniwersytet Griffi  tha 

Navoica Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, OPI PIB, Fundacja Młodej 
Nauki

UPEx Instituto de Altos Estudios Nacionales, SENESCYT, MCCTH

World 
Mentoring 
Academy

Instytut Techniczny Massachusetts, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, Uniwer-
sytet Yale, Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet w Houston, Uniwersytet Południo-
wej Kalifornii, Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, Khan Academy, NPTEL

Źródło: opracowanie włas ne. 
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przetłumaczonych na język polski (są dodane napisy). W ramach TED realizo-
wany jest od 2009 roku projekt Open Trans lation Project (OTP) dla osób, które 
nie znają angielskiego. Wolontariusze zrzeszeni w OTP zajmują się tworzeniem 
napisów w różnych językach do prelekcji TED wygłoszonych w języku angiel-
skim, a także transkrypcją i tłumaczeniem na język angielski prelekcji tworzo-
nych w innych językach. W ramach OTP działa również polska grupa językowa, 
która opublikowała już ponad 2600 tłumaczeń <https://pl.wikipedia.org/wiki/
TED_(konferencja)#cite_note-1 -02-13> [dostęp: 16.03.2019], zob. też <https://
www.ted.com/#/>. Materiały zgromadzone na tej platformie lub ich fragmenty 
mogą być znakomitym uzupełnieniem lub rozszerzeniem zajęć prowadzonych 
bezpośrednio. Linki można również dołączyć do materiałów online. 

LiveBinders. Korepetytor, który posługuje się materiałami multimedialny-
mi, wcześ niej lub później zaczyna potrzebować miejsca na ich gromadzenie 
i mieć sposób ich porządkowania. Takim sposobem jest LiveBinders nazwane 
przez panią Grażynę Gregorczyk magicznymi segregatorkami. Warto dodać, że 
niekiedy potrzebuje również miejsca i sposobu dokumentowania pracy. W tym 
ostatnim wypadku zalecam jednak ostrożność, ze względu na ochronę prywat-
ności uczniów. LiveBinders jest względnie łatwą w obsłudze stroną umozliwia-
jącą organizowanie i udostępnianie treści i źródeł. Może być wykorzystana jako 
narzędzie do prezentacji, planowania interaktywnych zadań lub angażowania się 
wraz z uczniami w proces badawczy. Może być również miejscem gromadzenia 
i porządkowania materiałów. Można tu gromadzić i segregować materiały, takie 
jak: dokumenty w formacie pdf i doc, prezentacje ppt, linki do stron interneto-
wych, interaktywne gry, ćwiczenia oraz dokumenty grafi czne.

Jest to aplikacja, która działa w chmurze i jest dostępna bezpłatnie online, 
co ułatwia korzystanie z niej z różnych miejsc i różnych komputerów, tabletów, 
a nawet smartfonów. Korzystanie z programu jest bezpłatne, jednak wymaga za-
łożenia konta. Warto zauważyć, że nie mając jeszcze konta, można już korzystać 
z aplikacji, np. wyszukać zbiory, które są udostępnione jako publiczne (http://
www.livebinders.com).

 7.5. Nowoczes ne technologie a korepetycje w świetle badań
W związku z założeniami badawczymi grupie 48 korepetytorów zadawano rów-
nież pytania dotyczącą wykorzystywania nowych technologii cyfrowych w pro-
cesie korepetycji. Pytania z tej grupy rozpoczynano od zapytania o posługiwanie 
się technologiami cyfrowymi. „Czy na co dzień posługuje się Pani/Pan techno-
logiami cyfrowymi np. komputerem, tabletem smartfonem lub innymi urządze-
niami?”. Odpowiedzi były zróżnicowane. Wyniki kształtowały się następująco 
(dane surowe przedstawiono również w tabeli 45).

Należy zauważyć, że poza jedną osobą, każdy z korepetytorów zadeklaro-
wał, że posługuje się komputerem, laptopem lub tabletem. Warto również ocenić 
proporcje między wyborami korepetytorów w zakresie używanych na co dzień 
urządzeń technologii cyfrowej. Ukazuje je wykres na rysunku 29.



172 Korepetycje w cyfrowym świecie — analiza nie tylko etnografi czna

Telefon komórkowy/smartfon używany jest powszechnie, jednak w kilku 
przypadkach trzeba było przypomnieć respondentom, że jest to urządzenie tech-
nologii cyfrowej. Wśród wymienionych jako ostatnie innych urządzeniach re-
spondenci wymienili: kalkulator (zaawansowany), smartwatch, cyfrowy stroik 
do gitary, konsole. 

Na pytania o częstotliwość wykorzystywania technologii cyfrowych w kore-
petycjach odpowiedzi kształtowały się jak w tabeli 46.

Korepetytorzy pytani byli również o programy i technologie, którymi się po-
sługują. Czterech zadeklarowało, że wykorzystywało i wykorzystuje nauczanie 
zdalne (e-learning) w sytuacjach, gdy nie mogli się spotkać z uczniem (choroba), 
wykorzystywali platformę Moodle, Skypa oraz maile. Zdecydowanie najczęściej 
(poza jednym przypadkiem) wskazywane były aplikacje biurowe. W wyborach 
pozostałych korepetytorzy różnili się. Poszukiwanie przyczyn różnic mogłoby 
być tematem dalszych badań, ponieważ zebrany materiał nie daje podstaw do 
formułowania twierdzeń w tym zakresie i pełnej legitymizacji do wyciągania 
wniosków. Warto jednak zauważyć, że poza pojedynczymi przypadkami kore-
petytorzy potrafi ą posługiwać się technologiami cyfrowymi. Jedni posługują 

Tabela 45. posługiwanie się urządzeniami cyfrowymi — dane surowe N = 48

Przyczyny skuteczności
Wskazujący w próbie

liczba procent 

telefon/smartfon 48 100

komputer 30 62

tablet 23 47

laptop 21 43

inne 8 17

Źródło: badania włas ne, wyniki nie zsumują się w N = 48, ponieważ respondenci wybierali wię-
cej niż jedną odpowiedź (dane procentowe w zaokrągleniu).
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Rysunek 29. Używanie na co dzień urządzenia cyfrowe N = 48. 
Źródło: badania włas ne, wyniki nie zsumują się w 100%, ponieważ respondenci wybierali więcej 
niż jedną odpowiedź.
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się nimi chętniej inni na pewno znacząco mniej. Większość dostrzega wygodę 
stosowania takich rozwiązań. Można odnieść wrażenie, że niektórzy czynią to, 
wiedząc, że jest to forma atrakcyjna dla ucznia i ułatwiająca mu opanowanie lub 
utrwalenie zagadnień, inni uznają, że jest to po prostu część ich codzienności 
i wygodne narzędzie komunikacji. 

Programy dostępne nieodpłatnie, które wymieniali korepetytorzy, zosta-
ły opisane dalej. Wśród wykorzystywanych programów było również wiele 
odpłatnych.

Tę część wywiadu kończyły pytania o satysfakcję ze stosowania technologii 
cyfrowych do przygotowania lub prowadzenia korepetycji:
• „Czy lubi Pani/Pan stosować cyfrowe technologie?”
• „Czy stosowanie nowych technologii jest skuteczne?”
• „Czy stosowanie nowych technologii jest satysfakcjonujące?”.

Zastosowano pięciostopniową skalę: tak, raczej tak, trudno powiedzieć, ra-
czej nie, nie. Wyniki przedstawia wykres na rysunku 30. 

Tabela 46. Wykorzystanie technologii cyfrowych w korepetycjach

Pytanie Bardzo 
często Często Różnie Rzadko Nigdy

W przygotowaniu zajęć 27 11 5 3 1
W prowadzeniu, w celu wprowadzania 
lub powtarzania materiału nauczania 11 7 2 7 20

W prowadzeniu, w celu ćwiczenia 
umiejętności 12 9 5 9 13

W zadaniach do samodzielnego 
wykonania 13 7 8 9 11

Jako narzędzie do samodzielnych 
poszukiwań informacji 6 7 10 16 9

Źródło: badania włas ne.
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Rysunek 30. Stosunek korepetytorów do Internetu. 
Źródło: opracowanie włas ne.
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Wyniki liczbowe przedstawia tabela 47.
Jak widać, korepetytorzy w większości uznają aplikacje i inne pomoce cy-

frowe za skuteczne środki nauczania, jednak znacząco mniejsza ich liczba de-
klaruje, że lubi je stosować, i że sprawia im to satysfakcję. Warto zauważyć, że 
kompetencje cyfrowe są istotnym elementem kompetencji nauczycielskich, słu-
żącym twórczemu działaniu uczniów i korepetytorów (Siemieniecka-Gogolin, 
2002; Wrońska, 2007).

Tabela 47. Stosunek korepetytorów do Internetu

Tak Raczej 
tak

Trudno 
powiedzieć

Raczej 
nie Nie

Czy lubi Pani/Pan stosować 
cyfrowe technologie? 16 12 10 9 1

Czy stosowanie nowych 
technologii jest skuteczne? 19 17 5 6 1

Czy stosowanie 
nowych technologii jest 
satysfakcjonujące?

16 11 9 11 1

Źródło: opracowanie włas ne.



 Zakończenie i podsumowanie

Korepetycje rozumiane jako zbór różnych form nauczania dodatkowego, reali-
zowanego poza ofi cjalną siatką szkolnych zajęć, w tym kół zainteresowań, mogą 
być niezwykle efektywną formą wspierania nauki. W swojej najstarszej formie 
podejmowane były głównie w celu wsparcia tych, którzy z różnych przyczyn 
potrzebowali pomocy i wsparcia w zakresie edukacji. Jest to również zjawisko 
społeczne, posiadające, tak jak inne zjawiska tej klasy, swoją strukturę, kulturę, 
charakterystyczne dla niego relacje. Właś nie korepetycje w unikatowy sposób łą-
czą w sobie cechy sytuacji społecznej o charakterze wychowawczym z procesem 
o charakterze dydaktycznym. Zarówno w wyniku teoretycznego namysłu, jak 
i badań widać tę podwójną zależność czynników i swoistą relację łączącą ucznia 
i korepetytora. To niezwykłe i nieco niezauważone oraz niedocenione zjawisko 
wciąż będące w dużej mierze obszarem nieznanym dla badaczy, mimo że ma 
co najmniej kilkaset lat, dotrwało do czasów końca epoki kredy (a może nawet 
mazaka) trwa i nie zapowiada się jego koniec. Rozmiar zjawiska korepetycji jest 
w świetle prezentowanych badań znaczący. Oczywiście wszystkie badania w tym 
zakresie niezależnie od sposobu prowadzenia będą w mniejszym lub większym 
zakresie sondażami. Tym samym mają wszystkie zalety i wady sondażu. Jednak 
trudno zignorować wyniki powtarzające się w wielu różnych badaniach. 

Prowadzone analizy pozwoliły wyłonić elementy konstytutywne dla zjawiska 
korepetycji rozumianego jako proces uczenia się–nauczania. Te elementy to klu-
czowa w tym zjawisku relacja korepetytor–uczeń, a więc i oni sami. Ponadto kli-
mat realizowanych zajęć oraz kultura dydaktyczna związana z korepetycjami im 
towarzysząca. Istotnym elementem sukcesu jest równowaga między wszystkimi 
elementami. Można powiedzieć, że potrzebny jest Arystotelesowy złoty środek.

W zmieniającym się świecie korepetycje cieszą się uznaniem. Są oceniane 
jako skuteczne i efektywne narzędzie. Dzieje się tak mimo negatywnej propa-
gandy. Zarówno większość badanych, jak i przytłaczająca większość byłych 
uczestników korepetycji postrzega je jako pożyteczne potrzebne i skuteczne, 
chociaż dostrzega ich wady, z których podstawową, a właściwie jedyną, jest cena 
lub koszt. Warto zauważyć, że wiele organizacji chcąc wyjść naprzeciw temu 
problemowi, organizuje nieodpłatne korepetycje zarówno dla uczniów zdol-
nych, jak i tych mających trudności. Zauważalna jest również pewna zmiana 
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kulturowa. W tradycji korepetycje są wsparciem dla tych, którzy nie dają sobie 
rady. Obecnie coraz częściej stają się elementem realizacji ambicji, tym samym 
oznaką aspiracji, a niekiedy nawet wysokiego statusu. Czasami traktuje się je 
jako swoistą formę terapii wychowawczej.

Dynamiczny, jak również stały rozwój wykorzystywania nowoczes nych 
technologii informacyjnych, a wraz z nim postępująca komputeryzacja, która 
odbyła się latach 80. ubiegłego wieku, spowodowały, że media cyfrowe, w tym 
zwłaszcza komputery i Internet, zwiększyły swą rolę w życiu każdego człowieka 
(Tanaś, 1997, s. 162–171; Reynolds, 1985, s. 365 i nast.; Lepa, 2003, s. 39 i nast.). 
Nowe technologie cyfrowe nieśpiesznie, acz stanowczo wkraczają na pole ko-
repetycji. Korepetytorzy coraz częściej wykorzystują możliwości, jakie tworzą 
nowe urządzenia i programy. Jest tak przede wszystkim w przygotowaniu do 
zajęć, rzadziej w trakcie samych korepetycji. Pojawiają się również korepety-
cje online. Będące e-learningiem wspomagającym szkolne nauczanie. Warto 
zauważyć, że nie zawsze twórcy zajęć zawieszając je w Internecie, zdają sobie 
sprawę, że będą one wykorzystywane również w ten sposób. Tak więc rozmaite 
programy i narzędzia cyfrowe są wykorzystywane w korepetycjach rozumia-
nych jako proces uczenia się–nauczania. 

Efektywność korepetycji nie jest zagwarantowana automatycznie. Zależy ona 
od wielu czynników. Rodzice, którzy próbują być w domu korepetytorami dla 
swojego dziecka, stają się czasem sfrustrowani i wybuchowi. Mogą także na-
uczać dziecko takimi sposobami, jakimi byli sami nauczani w szkole, co może 
się bardzo różnić od obecnego sposobu nauczania danego przedmiotu. Istnieją 
więc różne zagrożenia, gdy rodzice próbują pomóc dzieciom przy odrabianiu 
pracy domowej, szczególnie gdy dzieci są starsze, a ich zadania domowe coraz 
bardziej zaawansowane. Lepiej jest więc zachować umiar i omówić sprawę ro-
dzicielskiej pomocy dziecku z jego szkolnymi nauczycielami i co ważne z sa-
mym dzieckiem. 

Czytając pracę, można mieć wrażenie, że nauczanie dodatkowe jest bardzo 
trudne. W rzeczywistości wcale tak nie jest. Chociaż przyznać trzeba, że moje do-
świadczenie, które jest zdecydowanie pozytywne, może wpływać na bezstronność 
i racjonalność tego osądu, to jednak triangulacja danych potwierdza ten osąd. 

Trzeba po prostu zacząć uczyć się na włas nych doświadczeniach, ważna jest 
tu otwartość i refl eksyjność. Nie ma niestety szkół ani warsztatów dla korepe-
tytorów. Wiele z możliwych i wymienionych tu problemów może w ogóle nie 
zaistnieć — jednak dzięki przedstawionym w tej pracy informacjom uczestnicy 
procesu, zwłaszcza korepetytorzy, mogą mieć świadomość zagrożenia. 

Niniejsza praca jest efektem tego, co niektórzy autorzy nazywają podążaniem 
za danymi (Martin, Turner, 1986; Gibbs, 2011; Konecki, 2000; Rubacha, 2008). 
Jest podsumowaniem wieloletnich badań (przynajmniej ich etapu). Jednocześ-
nie jest punktem wyjścia dalszych badań i działań w sferze praktyki, zarówno 
powtarzających obecną ich koncepcję, jak i badań zgodnie z innym schematem 
np. quasi-eksperymentalnym lub studium przypadku (Rubacha, 2008). Na pew-
no korepetycje są zjawiskiem ulegającym zmianom, warto te zmiany ś ledzić. 
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