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Streszczenie: W artykule przedstawiony został współczesny kontekst edukacji: zachodzące zmia-
ny i ich konsekwencje zarówno społeczne, jak i pojawiające się na poziomie jednostkowym. Wraz 
ze zmieniającym się światem zmianie ulegają także oczekiwania wobec edukacji. Zdaniem autora, 
metoda tutoringu – scharakteryzowana w artykule, jest jednym z interesujących sposobów mogą-
cych skutecznie wspierać funkcjonowanie dorosłych w nowej rzeczywistości.  

 
 
 

By przekonać Czytelnika do tezy zawartej w tytule artykułu, ważne wydaje 
się krótkie zaprezentowanie społecznych i edukacyjnych kontekstów funkcjo-
nowania współczesnej jednostki. Analiza tych kontekstów wskazuje kompeten-
cje, których posiadanie stawiane jest człowiekowi jako wymaganie przez dzi-
siejszą rzeczywistość. Natomiast tutoring, którego największą siłą zdaje się być 
relacja między tutorem i tutee może być, jak sądzę, sposobem na ich rozwijanie 
lub/i kształtowanie.  
 

Społeczny kontekst współczesnej edukacji 
 
Dzisiejszy świat społeczny znajduje się w procesie przemian. Są one gene-

rowane w głównej mierze przez zjawiska globalizacyjne, obszernie opisane we 
współczesnej literaturze zarówno ekonomicznej, jak i psychologicznej czy so-
cjologicznej. Zmiany te dotyczą skali makro (rozwój gospodarczy, technologii 
informacyjnych, uniwersalizacja kultury), ale także odczuwalne są w skali mikro 
– dotyczą funkcjonowania rodziny, sposobu budowania relacji międzyludzkich 
oraz wzorów funkcjonowania jednostki.  

Badacze rodziny zauważają przeobrażenia, jakim ona ulega we współczesnym 
świecie i jakie ma to konsekwencje dla jej członków: osłabienie lub wręcz upadek 
autorytetów, indywidualizacja i autonomizacja jednostek będąca przyczyną rozluź-
niania więzi, emancypacja dzieci, przeniesienie przynajmniej części odpowiedzial-
ności za wychowanie i socjalizację dzieci na instytucje (Tyszka 2003; Szacka 2003). 
To tylko niektóre konsekwencje zmiany, której doświadcza współczesna rodzina, 
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ale wydaje się, że już refleksja nad nimi wystarczy, by uzmysłowić sobie, jakie są jej 
skutki, zwłaszcza dla społecznego funkcjonowania jednostki.  

Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na model komunikowania się i bu-
dowania relacji. W „przyspieszonym” świecie, gdzie rytm nadaje przede 
wszystkim praca, komunikowanie się również przyspiesza. Współczesny czło-
wiek szuka sposobów minimalizowania czasu potrzebnego na różne czynności, 
w tym na komunikowanie się. Nie znika jednak potrzeba nawiązywania relacji, 
przekształca się jedynie jej forma. Skrótowy język e-maili i sms-ów wchodzi do 
użytku codziennego – również w rodzinach. Czas, który pozostaje na wspólne, 
rodzinne „bycie” wciąż ulega skracaniu, a i ten czas często wypełnia jeszcze 
przekaz mediów, szatkując i zubożając komunikaty członków rodziny kierowane 
do siebie wzajemnie.  

Jadwiga Izdebska (2001) mówi nawet o tzw. „telewizyjnym dzieciństwie” 
ze względu na to, że telewizja nie tylko wypełnia w dużej mierze czas wolny 
dzieci, ale jest też ważnym, a czasem jedynym „nauczycielem” niosącym infor-
macje o świecie. Obecnie telewizja ma poważną konkurencję – niestety zwykle 
nie są nią rodzice, którzy prześcigają się w propozycjach spędzania czasu 
wspólnie z dziećmi, ale Internet. 

Można zatem przypuszczać, że współczesne dzieci coraz rzadziej uczą się 
zasad komunikacji i budowania relacji właśnie w rodzinie. Dużo łatwiej im się 
kontaktować z innymi w sposób zapośredniczony – wykorzystując wszechobec-
ne, nowe technologie komunikacyjne. Taki stan rzeczy zdają się potwierdzać 
badania przytaczane przez S. Hamlin (tab. 1). 

Jak wynika z cytowanych niżej badań, kolejne generacje różnią się nie tyl-
ko stosunkiem do nowoczesnych technologii i sposobem ich wykorzystania, ale 
również zmienia się podejście do komunikacji bezpośredniej, która wydaje się 
młodemu pokoleniu mniej naturalna niż komunikacja zapośredniczona.  

Doświadczenia mojej praktyki akademickiej wskazują, że często koniecz-
ność uczestniczenia w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą jest dla studenta 
mocno obciążająca i stanowi nie lada wysiłek, jak się wydaje, dotyczący szcze-
gólnie sfery emocjonalnej. Taki stan rzeczy charakterystyczny jest dla sytuacji 
nowych, „nieoswojonych”. 

Warto jednak zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście jest to sytuacja, która 
wymaga naprawy, zmiany? Tak może być w odbiorze przedstawicieli pokolenia 
„baby boom” czy „X-ów”, na których spada trud dostosowywania się do wyma-
gań współczesnej rzeczywistości, kreowanej już przez pokolenie „Y-ków”.  

W dzisiejszym świecie, w którym, jak twierdzi Zygmunt Bauman, jesteśmy 
„skazani na indywidualizm”, młode pokolenie skoncentrowane na własnych 
potrzebach, własnym rozwoju, karierze być może odnajdzie się zupełnie dobrze, 
bez umiejętności budowania głębszych relacji opartych na komunikacji w bez-
pośrednim kontakcie. 

Z drugiej strony, gdyby odnieść się do myśli współczesnych badaczy zaj-
mujących się konstruowaniem kariery, można wysnuć wniosek, że do satysfak-
cjonującego, efektywnego funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości rynku 
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pracy konieczne jest coś więcej niż samodzielność, przebojowość i nastawienie 
na zadanie (karierę).  

 
Tabela 1. Różnice pokoleniowe (wybrane aspekty) 
 

 Pokolenie 
BABY BOOM Pokolenie X Pokolenie Y 

Większość 
informacji 
czerpię… 

Z wiadomości stacji 
telewizji naziemnej, 
największych gazet, 
tradycyjnych czasopism, 
od przyjaciół 

Z wiadomości telewizji 
kablowej, gazet alterna-
tywnych, niszowych 
czasopism, od przyjaciół 

Ze stron internetowych, 
e-zinów, blogów, od 
przyjaciół 

Ufam mediom, 
które… 

Przedstawiają pełną 
analizę zagadnienia, 
cieszą się prestiżem  

Są odważne  
i nowatorskie 

Są w Internecie lub mają 
formę książek, a nie 
gazet czy sieci telewi-
zyjnych 

Poczta elektro-
niczna… 

To kolejna rzecz do 
sprawdzenia, kolejny 
sposób zdobywania 
informacji 

To najlepszy sposób 
utrzymywania kontaktu 

Nie jest tak dobra, jak 
komunikator czy blog 

Telefon ko-
mórkowy… 

Jest praktyczny, ale zbyt 
wszechobecny>  
Jak można nim robić 
zdjęcia??? 

To jedyny sposób, by 
pozostawać w kontakcie 
i być dostępnym przez 
całą dobę 

Mój główny sposób 
komunikowania się ze 
światem 

Sms-y są … Dla dzieciaków szaleją-
cych za nowinkami 

Zbyt męczące, ale nada-
ją się do przekazywania 
krótkich informacji 

Tak naturalne,  
jak oddychanie… 

Spotkanie 
twarzą w twarz 
jest… 

Konieczne, aby wszyscy 
się wysłuchali 

Kluczowe. Muszę wie-
dzieć, że ludzie rozumie-
ją, co jest ważne 

Uciążliwe, zbyt oficjal-
ne, prowadzące do kon-
frontacji. 

 
Źródło: S. Hamlin (2008) Jak mówić, żeby nas słuchali. Komunikacja we współczesnym miejscu 
pracy. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS. 

 
Mark Savickas (2010) uważa, że radzenie sobie we współczesnym świecie 

wymaga ciągłego projektowania swojego życia (life design). Badacz ten 
w swym modelu interwencji doradczej zakłada, że własną tożsamość, możliwo-
ści przystosowawcze oraz satysfakcjonującą drogę zawodową można budować 
poprzez odwoływanie się do przeszłości. Metoda pomocy doradczej propono-
wana przez Marka Savickasa opiera się na zachęcaniu klienta do opowiadania 
krótkich historii z przeszłości, gdyż uważa on, iż właśnie w przeszłości można 
znaleźć „linki” do przyszłości. Dzięki tym narracjom człowiek ma możliwość 
zrozumienia swoich potrzeb, pragnień, umiejętności, co pozwala mu lepiej 
orientować się i rozumieć teraźniejszość oraz adekwatnie podejmować decyzje 
i dokonywać wyborów w taki sposób, który będzie służył w przyszłości jego 
rozwojowi osobistemu i zawodowemu (Savickas 2009, 2010).  

Łatwo dostrzec, że ten model pomocy (podobnie jak większość innych) 
wymaga od klienta nie tylko bezpośredniego kontaktu z doradcą, zbudowania 
relacji, ale także werbalizowania własnej historii. By możliwe było projektowa-
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nie życia (life designing), tworzenie siebie (self-making) poprzez studiowanie 
kariery (career studies) (Savickas 2009, 2010), konieczne jest reflektowanie nad 
własną opowieścią. W innym przypadku narracje mogą okazać się jałowe, bo 
potencjał w nich zawarty będzie niedostępny dla ich właściciela, a metoda stanie 
się nieskuteczna.  

Podobne zdanie na temat znaczenia refleksji dla funkcjonowania jednostki 
w postmodernistycznym świecie mają także inni badacze – Anthony Giddens 
nazywa ją „niezbywalnym składnikiem kompetencji” dla działającego podmiotu 
(Giddens 2003, s.41), a Ulrich Beck podkreśla znaczącą rolę rozumienia samego 
siebie dla realizowania zadania, jakim w epoce indywidualizmu jest kreowanie 
i odpowiedzialność za własną biografię (Beck 2002). 

Bożena Wojtasik wymienia dwie kompetencje istotne dla realizowania tego 
zadania: pierwsza z nich to, podobnie jak u wymienionych wyżej autorów, re-
fleksyjność, rozumiana jako zdolność do myślenia krytycznego, pomagającego 
wykrywać zagrożenia, kolejna zaś to umiejętność radzenia sobie z lękami i nie-
pewnością – immanentną cechą społeczeństwa ryzyka (Wojtasik 2009). 

Wracając do refleksji nad kondycją współczesnej rodziny, można postawić 
pytanie, czy stanowi ona przyjazne środowisko dla kształtowania się umiejętno-
ści refleksji? Czy po powrocie z pracy – często stresującej i wykonywanej pod 
presją czasu jest miejsce na autentyczne zainteresowanie się i spotkanie z drugą 
osobą? Jaką lekcję pobierają współcześni młodzi ludzie, przyglądając się funk-
cjonowaniu najbliższego otoczenia? Może da się ja wyrazić słowami: 

Świat stawia przede mną twarde wymaganie wysokiej samodzielności i ak-
tywności. Oczekuje, bym był mocno skoncentrowany na sobie, bo tylko wtedy 
możliwy jest sukces. 

Z drugiej strony, gdy przyjrzeć się strukturze i oczekiwaniom nowocze-
snych organizacji wyznaczających kierunki na rynku pracy, okazuje się, że jed-
no z podstawowych wymagań, jakie stawiają one swoim pracownikom, to umie-
jętność współpracy w grupie. Warunkiem efektywności zespołu pracownicze-
go/projektowego są ludzie nastawieni na zadanie, ale zarazem potrafiący dobrze 
się komunikować, otwarci na innych, gotowi dzielić się wiedzą, doświadcze-
niem, energią, członkowie zespołu potrafiący rezygnować z własnych indywidu-
alnych interesów na rzecz interesu zespołowego. Piszą o tym badacze (Belbin 
2009, Czernecka 2008, Heidema, McKenzie 1999), wiedzą o tym praktycy – 
szkoleniowcy, do których również się zaliczam, ponieważ badają oczekiwania 
firm wobec swoich pracowników, by potem realizować je podczas szkoleń. 

Zatem w świecie „skazanym na indywidualizm” cenne są umiejętności cha-
rakterystyczne dla kultury wspólnotowej (Jarymowicz 1999, Nissbet 2009). Nie 
jest to naturalne połączenie i dla niektórych pewnie nieosiągalne. Konieczność 
dokonania fuzji dwóch logik wymaga, jak sądzę, pogłębionej samoświadomości, 
umiejętności postrzegania własnych działań w szerokiej, systemowej perspek-
tywie, rozumienia intencji potrzeb oraz zachowań innych i wreszcie pokory, 
która może być szansą dla powstrzymania „chceń” rozbuchanego i dopieszcza-
nego dotąd własną uwagą Ja. 
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Nowe oczekiwania wobec edukacji dorosłych 
 
Epoka postmodernizmu stawia rozmaite wymagania doświadczającym jej 

jednostkom. Różnorodność często jest atutem, lecz czasem stanowić może po-
ważną trudność, zwłaszcza gdy oczekiwania są sprzeczne lub ich lista jest długa, 
a rangi należy nadać samodzielnie. Może to być wcale niełatwe zadanie, bo nie-
które z nich są lepiej „rozreklamowane”, kuszą złudzeniem łatwej drogi do suk-
cesu czy szczęścia. Pewnie prościej jest np. uwierzyć, że koncentracja na sobie, 
własnych potrzebach, własnej karierze jest jedynie słusznym modelem funkcjo-
nowania w dzisiejszej rzeczywistości, podobnie jak wygodne może być wzmac-
nianie przekonania, iż nie warto przyswajać wiedzy, bo szybko się dewaluuje, 
a „wszystko” i tak można znaleźć w Internecie. Zwraca na to zjawisko uwagę 
Wojciech Cellary (2008), przypominając, że owo „wszystko” oznacza zalew 
różnorakiej informacji nie zawsze rzetelnej, którą weryfikować można tylko 
poprzez filtr wiedzy. Mówiąc inaczej: sama informacja nie ma wartości dopóty, 
dopóki nie wiemy, w jaki sposób możemy ją wykorzystać. Od kilku dekad wie-
dzą już o tym organizacje dobrze radzące sobie na globalnym rynku, nazywane 
organizacjami uczącymi się, inteligentnymi, ciągle doskonalącymi się (Pere-
świet-Sołtan za: Handy, Mamforg, Senge 1988, Armstrong 1997, Rokita 2000, 
Penc 2002).  

Jak przewidział Alvin Toffler (1996), wiedza staje się najważniejszym ele-
mentem rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, i choć nie jest to jeszcze 
praktyka szeroko rozpowszechniona, to jednak w organizacjach wiodących (ta-
kich jak np. Nokia) 95% wartości rynkowej dla akcjonariuszy stanowią aktywa 
niepoliczalne, budujące ich kapitał intelektualny, co badacze uznają za tendencję 
typową dla gospodarki opartej na wiedzy (Pereświet-Sołtan za: Handy, Mam-
forg, Senge 1988, Armstrong 1997, Rokita 2000, Penc 2002).  

Zatem drogą do konstruowania społeczeństwa wiedzy jest właśnie eduka-
cja. Edukacja, która nie może ograniczyć się do „pobrania” wiedzy w instytucji 
do tego przeznaczonej. Dorośli, którzy pragną nadążyć za oczekiwaniami 
współczesnej rzeczywistości, muszą przyjąć zasadę, iż ich proces edukacyjny 
będzie trwał nieprzerwanie. Jeśli proces ten ma mieć charakter ciągły, musi to-
czyć się poza instytucjami o przeznaczeniu edukacyjnym.  

Zmianę w rozumieniu edukacji dorosłych szczegółowo opisuje Mieczysław 
Malewski. Dostrzega on konieczność redefinicji pojęcia edukacji dorosłych 
w związku ze zmianą głównych idei edukacyjnych. Zmianę, jaka dokonuje się 
w ostatnich dekadach w obszarze edukacji dorosłych syntetycznie ujmuje poniż-
sza tabela 1. 
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Tabela 1. Zmienność znaczenia terminu „edukacja” w odniesieniu do ludzi dorosłych 
 

Treść terminu „edukacja” Naczelna idea edukacyjna 

Nauczanie uczenie się Kształcenie ustawiczne (lifelong education) 

Nauczanie uczenie się Edukacja permanentna (continuing education) 

Nauczanie uczenie się Całożyciowe uczenie się (lifelong learning) 

 
Źródło: M. Malewski, (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w an-
dragogice, s. 45. 

 
Zmiana dokonująca się na przestrzeni epok modernizmu, późnej nowocze-

sności i ponowoczesności znosi ciężar odpowiedzialności za pozyskiwanie wie-
dzy z instytucji. Zadaniem instytucji było przekazywanie wiedzy jednostce. 
Z kolei jednostka traktować powinna zdobywanie wiedzy, jej konstruowanie czy 
też rekonstruowanie jako jeszcze jedno kluczowe zadanie życiowe. 

Oczywiście, co też podkreśla Mieczysław Malewski, przesunięcie w stronę 
paradygmatu całożyciowego uczenia się nie oznacza likwidacji instytucji eduka-
cyjnych. Warto jednak postawić pytanie: do czego instytucje te powinny przygo-
towywać, w jakie kompetencje wyposażać absolwentów? 

W swoich przemyśleniach starałam się pokazać, iż kompetencjami cenio-
nymi w dzisiejszej, ponowoczesnej rzeczywistości są między innymi refleksyj-
ność, komunikatywność oraz związana z nią umiejętność budowania relacji. Są 
one niezbędne zarówno po to, by jednostka miała szanse brać świadomie odpo-
wiedzialność za kreowanie własnej biografii, ale także właśnie po to, by możli-
wy był proces (re)konstruowania wiedzy przez jednostkę poprzez udział w spo-
łecznych praktykach (por. Lave, Wegner oraz Jarvis, za: Malewski 2010). 

Dzisiejszy świat oczekuje edukacji dostosowanej do indywidualnych po-
trzeb, treściowo elastycznej, osadzonej w życiowych realiach, a to oznacza 
zmianę roli nauczyciela i ucznia 

Wydaje się, że jedną z propozycji uczenia się dorosłych rozwijających wy-
żej wspomniane kompetencje może być tutoring jako forma edukacji zindywi-
dualizowanej.  

 
Tutoring jako metoda realizująca oczekiwania wobec edukacji 
 
Charakterystyka metody 
Opis tej metody warto rozpocząć od jej europejskich, nowożytnych źródeł. 

Początki tutoringu z pewnością można odnaleźć także i w starożytności, lecz ze 
względu na szczupłe ramy tej pracy aspekt ten pominę.  
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Jak pisze Z. Pełczyński, oxfordzki tutor polskiego pochodzenia, metoda ta 
powstała w Anglii jako sposób poradzenia sobie z brakiem systemu masowego 
kształcenia. Powstała poza uniwersytetem i dopiero w roku 1870, poprzez re-
formę edukacji, została wprowadzona jako powszechna, uniwersytecka metoda 
nauczania (Pełczyński 2007). Do dziś tę metodę stosują uniwersytety Oxford 
i Cambridge. 

Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, opierającą się na spot-
kaniu tutora z tutee1. Dopuszczalne jest, by tutor prowadził spotkania z dwoma, 
a nawet trzema tutee jednocześnie. Spotkania mają charakter długofalowy – 
trwają najczęściej co najmniej jeden semestr i odbywają się co tydzień. 

Istotą tutoringu jest koncentracja tutora na potrzebach i potencjale tutee. 
Zrealizowanie tego założenia jest możliwe tylko wówczas, gdy między uczest-
nikami tego procesu zbudowana zostanie relacja oparta na dialogu. O wadze 
tego elementu wspomnę jeszcze nieco później. 

Celem tej metody jest integralny rozwój tutee. 
Tutoriale (spotkania: tutor-tutee) powinny układać się w logicznie następu-

jące po sobie etapy. 
Pierwszy z nich to poznanie podopiecznego. Jest to etap o podstawowym 

znaczeniu dla całego procesu pracy tą metodą. Dzięki niemu właśnie możliwa 
jest diagnoza potrzeb i potencjału tutee. W oparciu o wiedzę uzyskaną na tym 
etapie, możliwe jest wejście w etap drugi: wspólne wyznaczanie celów edukacyj-
nych oraz zaplanowanie działań zmierzających do ich osiągnięcia. Jasne i traf-
nie sformułowane cele sprzyjają realizacji etapu trzeciego, który wypełnia naj-
większą część czasu przeznaczonego na tutorial, a jest nim urzeczywistnienie 
przyjętego planu współpracy. Etap czwarty, zamykający proces tutoringu, to 
podsumowanie współpracy i jej efektów. Podsumowanie to dokonywane jest 
przez obydwie strony biorące udział w procesie – zarówno tutora, jak i tutee 
(Traczyński 2009).  

Warto dodać, że mimo iż relacja tutorska ma cechy relacji mistrz–uczeń, to 
jednocześnie na każdym z wymienionych etapów ważną rolę odgrywa partner-
stwo i wzajemny szacunek. Dlatego też zarówno tutor, jak i tutee mają prawo 
zadbać o siebie i swoje potrzeby. Może zdarzyć się na przykład, że któraś ze 
stron po odbyciu pierwszych spotkań zdecyduje się rozwiązać współpracę 
i zmienić partnera procesu. Ma do tego prawo, a jej decyzję należy uszanować 
(por. Budzyński 2009). Partnerstwo, szacunek, odpowiedzialność za siebie, po-
czucie wpływu na proces własnej edukacji to cechy, które mogą być szczególnie 
istotne dla dorosłych uczących się. 
 
                                                           
1 Będę posługiwała się określeniem tutee, gdyż w kontekście mojego myślenia o tutoringu jest to 

określenie bezpieczne. W zależności od odmian tej metody (tutoring rówieśniczy, uniwersytecki, 
służący edukacji liderów itd.) osoby wchodzące w rolę tutee mogę różnić się wiekiem, doświad-
czeniem. W tym miejscu podejmuję jednak próbę refleksji nad przydatnością owej metody 
w edukacji dorosłych. Moje doświadczenia opierają się na projektach dotyczących pracy metodą 
tutoringu ze studentami studiów zaocznych. 
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Kim jest tutor? 
 
Tutor w tutoringu edukacyjnym jest w różny sposób określany w literatu-

rze: akademicki przewodnik (Brzezińska 2009), nauczyciel pracujący indywidu-
alnie z uczniem (Traczyński 2009), „mentor korzystający z narzędzi coacha”2, 
mistrz (Czayka-Chełmińska 2005). Na stronach wrocławskiego Kolegium Tuto-
rów można przeczytać: „(…) (tutor – przyp. autora) jest mądrym doradcą 
i człowiekiem godnym zaufania. (…) Wierzy w jego (tutee – przyp. autora) 
możliwości, wspiera go i doradza, inspiruje i skłania do myślenia, dzieli się wła-
snym doświadczeniem i wiedzą, nie stroni od własnej oceny i jasno ją wyraża. 
(…) Przede wszystkim buduje dobre relacje oparte na zaufaniu i szacunku. (…) 
Pomaga w zorganizowaniu pracy podopiecznego i stymuluje refleksję nad wła-
snym rozwojem, sensem wykonywanej pracy i wyborami naukowymi i zawo-
dowymi”. Również z tego źródła można dowiedzieć się, co uznawane jest za 
jedno z najważniejszych zadań tutora – to pomoc w zmianie przekonań, które 
blokują pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego tutee. 

Tutor powinien też umiejętnie łączyć partnerstwo i wzmacnianie mocnych 
stron tutee z dyscypliną cotygodniowych spotkań, na których realizowane są ustalo-
ne wcześniej cele, nie zapominając przy tym, że drogi, którymi prowadzi tutee, mają 
być ścieżkami właśnie jego rozwoju, a nie tutora (por. Pereświet-Sołtan 2011).  

 
Tutoring jako ważny obszar uczenia się dorosłych 

 
Ponieważ spotkania tutora z tutee wykraczają poza wymiar merytoryczny, 

specjalistyczny, a celem tych spotkań jest integralny rozwój tutee, aktywizowane 
są, jak sądzę, różne obszary funkcjonowania jednostki (rys. 3). Chciałabym za-
prezentować model pojęciowy procesu tutoringu, którego próbę budowy podję-
łam, i omówić jego rozumienie (rys. 2). 

 

 
 
Rys. 2. Model procesu tutoringu  
Źródło: opracowanie własne. 

                                                           
2 Kto to jest tutor? (2010), Kolegium tutorów: http://www.tutoring.pl/strefa-wiedzy/tutoring/kto-

to-jest (02.07.2010). 
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Rys. 3. Obszary aktywizowane w tutoringu 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Zakładam, że najistotniejszym elementem procesu tutoringu jest RELACJA, 

którą poprzez komunikację tworzą wzajemnie tutor i tutee. Jest ona podstawą 
budowania jakości kolejnych obszarów aktywności stron zaangażowanych w ten 
proces. Podobnie rzecz ujmuje Anna Brzezińska, która uważa, że edukacja jest 
interakcją i właśnie od jakości tej interakcji zależy realizacja celów edukacyjnych 
związanych z indywidualnym rozwojem partnerów tej relacji oraz celów związa-
nych z rozwojem grup, w jakich jednostki te funkcjonują (Brzezińska 2009). 

Komunikacja jest „tworzywem” relacji i jednocześnie poprzez relację się 
rozwija. Właśnie relacja i komunikacja tworzą w procesie tutoringu obszar spo-
łeczny. W tym obszarze partnerzy uczestniczący w procesie poznają się wzajem-
nie, uczą się własnych potrzeb oraz komunikowania wzajemnych oczekiwań, co 
służy „dopasowaniu” się do siebie wzajemnie. Relacja i komunikacja powinny 
rozwijać się przez cały proces tutoringu, przenikając wszystkie obszary aktyw-
ności, rozwijając też kompetencje społeczne, zwłaszcza tutee. Jednak aktywność 
w tym obszarze nabiera szczególnego znaczenia na I etapie procesu, gdy tutor 
powinien poznać zainteresowania i potencjał tutee. Jest to bowiem podstawa 
dostosowania celów edukacyjnych i rozwojowych oraz sposobów realizacji pro-
gramu – zgodnie z angielskim przysłowiem: jeśli chcesz nauczyć Johna matema-
tyki, musisz poznać i matematykę, i Johna.  

Legenda: 

Obszary aktywizowane w tutoringu 

 

 

Relacja 

Komunikacja 

 

Zaangażowanie 

 

Krytyczna analiza treści 

Merytoryczna obrona własnej opinii 

R i i  bl ó  

Obszar społeczny 

Obszar motywacyj-
 

Obszar poznawczy 

Modelowanie  
uwrażliwianie 

Obszar kształtowania 
postaw i wartości 

Metapoznanie 

Metapoznawcze JA 

Obszar metapoznania 
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Adekwatne sformułowanie celów edukacyjnych ma z kolei podstawowe 
znaczenie dla zaktywizowania obszaru motywacyjnego tutee. Dobrze dopasowa-
ne cele mają bowiem moc wzbudzania zaangażowania, a ono z kolei jest charak-
terystyczną cechą motywacji wewnętrznej. Jest to ten rodzaj motywacji, który 
pozwala na aktywizowanie takich pokładów energii, które nie są dostępne pod 
wpływem motywacji zewnętrznej (najczęściej aktywizowanej przez system in-
stytucjonalny). Pod wpływem motywacji wewnętrznej jednostka chce podjąć 
określone działanie nie dlatego, że spodziewa się w jego efekcie jakiejś gratyfi-
kacji albo po, to by uniknąć kary, ale dlatego, że samo działanie wydaje się jej 
atrakcyjne, ciekawe, satysfakcjonujące. Co nie mniej istotne, osoby działające 
pod jej wpływem stają się bardziej odporne na trudności pojawiające się podczas 
realizacji zadania. 

Jeżeli podczas wspólnej pracy partnerów procesu tutoringu uda się uzyskać 
wysoki stopień zaangażowania tutee, uzyskuje się tym samym dobry grunt dla 
jego rozwoju poznawczego. Praca w obszarze poznawczym z zastosowaniem 
metody tutoringu odbywa się za pomocą dwóch podstawowych narzędzi autor-
skich, jakimi są esej tutorski3 i rozmowa tutorska.  

Tutor proponuje do przeczytania literaturę (zwykle obszerną), która stano-
wić ma podstawę do poszukiwania odpowiedzi na postawiony podczas tutorialu 
problem. Zadaniem tutee jest napisanie eseju, który staje się kanwą do rozmowy. 
Tutor zadaje pytania inspirujące do krytycznej analizy przeczytanych treści, 
zachęca do wyrażania własnych opinii w oparciu o przeczytaną literaturę, udzie-
la informacji zwrotnej, akcentując mocne strony tutee i wskazując sposoby wy-
korzystywania ich do niwelowania słabości.  

Opisana tu w skrócie praca w obszarze poznawczym jest kluczową częścią 
tutoringu, lecz go nie wyczerpuje. Proponowany przeze mnie model tutoringu 
podzieliłam umownie pionową osią, wyróżniając część, w której przebiegają 
procesy konstruowania wiedzy o świecie (gdzie najważniejszy jest właśnie ob-
szar poznawczy) oraz część, która zarezerwowana jest dla procesów konstruo-
wania wiedzy o sobie. Pomiędzy obszarem, w którym przebiegają procesy kon-
struowania wiedzy o świecie i obszarem konstruowania wiedzy o sobie istnieje, 
jak sądzę, wzajemna zależność. Próbę wyjaśnienia jej istoty podejmę, omawia-
jąc pokrótce obszary aktywności, które ulokowałam w obszarze kształtowania 
wiedzy o sobie.  

Zakładam, iż poprzez rozwój obszaru poznawczego aktywizowany jest 
rozwijany obszar metapoznawczy, w którym lokuję metapoznanie oraz konstrukt 
metapoznawczego ja. 

Metapoznanie to koncepcja, która w polskiej myśli naukowej zajmuje sto-
sunkowo niewiele miejsca. Wydaje się jednak, że zwłaszcza w kontekście edu-
kacyjnym jest ona warta uwagi. Twórcą pojęcia metapoznanie jest John Flavell 

                                                           
3 Esej tutorski to krótka forma licząca zwykle nie więcej niż dwie strony maszynopisu, zawierają-

ce zwięzłe ustosunkowanie się tutee do przeczytanej literatury lub/i stanowiące próbę odpowie-
dzi na postawiony problem. 
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(1979), który definiował je jako poznawanie własnego poznania, czyli umiejęt-
ność wglądu we własne myśli, wg Thomasa O. Nelsona i Louisa Narensa (Świe-
ży 2008, s. 142) metapoznanie to „zbiorczy termin opisujący procesy poznawcze 
wyższego rzędu”. Procesy te pełnią funkcję regulacyjną wobec procesów po-
znawczych na poziomie obiektowym, czyli tych, do których mamy świadomy 
dostęp i od których zależy jakość naszego poznania (tamże). 

Grecka badaczka procesów regulujących procesy naszego poznania, Anasta-
sia Efklides, uważa, że procesy metapoznawcze są niejako lustrzanym odbiciem 
procesów poznawczych jednostki, z tym że pełnią funkcję monitorowania (oceny) 
oraz kontrolowania (regulacji) aktywności poznawczej. Jakość procesów regula-
cyjnych zależy od wielu czynników, których nie sposób tutaj omówić, jednak 
warto zaznaczyć, iż zależy ona między innymi od jakości procesów poznawczych, 
a ich rozwój wprowadza zmiany w lustrzanej strukturze metapoznania i podnosi 
tym samym jakość procesów regulacyjnych. Zatem rozwój myślenia rozwija 
zwrotnie „metamyślenie” i jest to właśnie sposób oddziaływania obszaru kon-
struowania wiedzy o świecie na obszar konstruowania wiedzy o sobie.  

Poza tym, jak pokazują badania, metapoznanie, jak inne wyższe funkcje jest 
osadzone w kontekście społecznym i poprzez ten kontekst można je kształtować 
i rozwijać (Słabosz 2003, Efklides). Dobrze prowadzony tutoring powinien two-
rzyć środowisko sprzyjające rozwojowi metapoznania. Nie ma tutaj miejsca na 
analizę zachowań tutora, które mogą mieć znaczenia dla rozwoju metapoznania, 
ale dla przykładu, badacze metapoznania za jedną ze strategii rozwoju tego ob-
szaru uważają namysł nad własna wiedzą, zatem pytania tutora wzbudzające 
refleksję nad własną wiedzą (co wiem, czego nie wiem, w jaki sposób mogę 
posługiwać się zasobami mojej pamięci, kiedy popełniam błędy itp.) będą służy-
ły kształtowaniu wiedzy o sobie w obszarze metapoznania. 

Kolejny „subobszar” w obszarze metapoznawczym to metapoznawcze JA. 
Koncepcja wyjaśniająca ten konstrukt mówi, iż JA może być poznawane przez 
JA4 w sposób trafny i adekwatny, lecz jak twierdzą twórcy koncepcji, Hanna 
Brycz i Karol Karasiewicz, nie jest to zjawisko ani powszechne, ani permanent-
ne (2010, s. 46). Owo trafne poznanie polega na umiejętności dostrzeżenia 
i werbalizacji tendencyjności we własnym działaniu, wnioskowaniu i ocenianiu.  

Według Hanny Brycz i Karola Karasiewicz jednostka charakteryzująca się 
słabym metapoznawczym JA jest na ogół przekonana, iż jest wolna od wszelkiej 
tendencyjności spostrzegania i oceniania społecznego i nie ulega żadnym me-
chanizmom społecznego wpływu (np. perswazji, reklamie, manipulacji itp.). Co 
więcej, osoby takie przejawiają również tendencję do postrzegania siebie jako 
jednostki wyjątkowej na tle grupy, z którą się identyfikują. Natomiast jednostki 

                                                           
4 Podobnie, jak koncepcja człowieka samowiednego (Kozielecki 1986) czy koncepcja przedmio-

towej samoświadomości (Wicklund 1975), tyle że powyższe koncepcje nie pozwalały na opera-
cjonalizację i pomiar trafności spostrzegania siebie, na co pozwala koncepcja metapoznawczego 
JA (Brycz, Karasiewicz 2010). 



Anetta Pereświet-Sołtan 

 

148 

o silnym metapoznawczym JA formułują zwykle adekwatne i realistyczne sądy 
na swój temat.  

Metapoznawcze JA przejawia się poprzez pięć podstawowych wskaźników:  
– zdolność do samoregulacji, 
– odraczanie gratyfikacji, 
– dystans wobec JA, 
– adekwatną samowiedzę, 
– wysokie standardy moralne (Brycz, Karasiewicz 2010, s. 47). 

Choć omawiana koncepcja jest bardzo młoda i, jak zastrzegają sami auto-
rzy, wymaga jeszcze weryfikacji, to jednak w kontekście integralnego rozwoju 
uczącej się jednostki warto zwrócić uwagę na założenie, że poprzez oddziaływa-
nia edukacyjne lub świadome zabiegi pedagogiczne i psychologiczne można 
w pewnym stopniu kształtować trafność spostrzegania siebie, a to z kolei może 
stanowić dobry wyznacznik dojrzałości osobistej (Brycz, Karasiewicz 2010). 

Jak sądzę, rozwój obszaru metapoznawczego w procesie tutoringu stymu-
lowany jest poprzez procesy poznawcze. Można jednak przypuszczać, że impuls 
do rozwoju pochodzi również z innego kierunku. Jest to mianowicie obszar 
kształtowania postaw i wartości. Być może w przypadku edukacji osób doro-
słych obszar ten jest aktywizowany w niewielkim stopniu, gdyż można zakładać, 
że jest on już ukształtowany. I z tego powodu, jak również z uwagi na fakt, iż 
kształtowanie postaw i wartości poprzez bezpośrednią relację stanowi niezwykle 
złożoną problematykę, zajmę się tym w sposób skrótowy.  

Relacja tutorska ma charakter spotkania dwojga partnerów, dlatego też tutor 
nie może pozostawać wyłącznie w roli nauczyciela, przewodnika czy mistrza. 
Tutee spotyka się z Człowiekiem i dobrze jest, gdy Człowiek ten chce otworzyć 
się na tę relację i odkryć własne sądy, postawy, wartości. Wówczas poglądy 
głoszone przez niego, prezentowane postawy czy wartości stać się mogą przy-
czynkiem do refleksji nad sobą dla tutee, punktem odniesienia do (re)konstrukcji 
jego wartości czy postaw. 

Praca metodą tutoringu opiera się na wciąż budowanej relacji i wciąż do-
skonalonej komunikacji. Aktywizowanie obszaru poznawczego i realizowanie 
celu integralnego rozwoju tutee nie byłoby możliwe bez wzbudzania i pogłębia-
nia jego refleksji. Jako że, jak wspominałam wcześniej, refleksja wydaje się być 
umiejętnością deficytową w ponowoczesnym świecie, jej kształtowanie 
i wzmacnianie nabiera szczególnego znaczenia.  

Naczelnym i można rzec ostatecznym celem tutoringu nie jest wyposażenie 
tutee w wiedzę, lecz „prowadzenie go ku mądrości”. Oczywiście można by 
w tym miejscu rozpocząć dyskusję, angażując filozofów, jak należy to rozumieć. 
Zaproponuję jedną z możliwych interpretacji: jako że wymóg całożyciowego 
uczenia się, stawiany przez współczesną rzeczywistość, determinuje realizację 
wymogu kolejnego – uczenia się pozainstytucjonalnego, tutoring wydaje się być 
dobrą metodą, która może przygotować jednostkę do poradzenia sobie w poszu-
kiwaniu i diagnozowaniu adekwatnej do potrzeb informacji, korzystania z niej 
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oraz za jej pomocą konstruowania zasobów użytecznej wiedzy, zarówno o sobie 
samym, jak i o otaczającym świecie. 

Tutoring z pewnością nie jest metodą idealną ani nadającą się dla wszyst-
kich. Sądzę jednak, że ze względu na swoją specyfikę, którą starałam się przy-
bliżyć, wart jest zainteresowania. Poza tym, biorąc pod uwagę znaczenie, jakie 
ten sposób kształcenia miał i ma nadal dla kreowania brytyjskich elit społecz-
nych można przyjąć, że i w Polsce, zwłaszcza dla studentów studiów zaocznych, 
którzy zmagając się na rynku pracy, weryfikują swoje potrzeby i niezbędne 
kompetencje, tutoring może być interesującą i wartościową propozycją.  
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Summary: The article outlines the contemporary educational context: changes and their conse-
quences, both at a social, as well as an individual level. With changes in the world, expectations 
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terised in the article, is one of the interesting ways for effectively supporting the functioning of 
adults in a new reality. 
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