
4 Uczyć lepiej 4/2013 – 2014

Dydaktyka

P
Po nad trzy dzie ści mi lio nów ra zy obej -
rza no słyn ny wy kład Ke na Ro bin so na,
któ ry wy gło sił w 2006 ro ku pod czas kon -

fe ren cji TED. Nie po tra fi łem zna leźć w sie ci
żad ne go in ne go wy kła du, któ ry osią gnął by ta -
ki wy nik. Dla cze go tak wie le osób? O czym
mó wi Ro bin son? Ro bin son jest po pro stu za -
chwy co ny czło wie kiem − po dzi wia na tu ral -
ną kre atyw ność dziec ka, brak stra chu przed
błę dem, cie ka wość. Dzie li się też swym przy -
gnę bie niem, wy ni ka ją cym z ob ser wa cji te go,
co z mło dym czło wie kiem dzie je się w przez
te kil ka na ście lat, któ re przy pa da ją na okres
in ten syw nej edu ka cji. Stra co ny czas, pie nią -
dze i bar dzo czę sto moc no ogra ni czo ne ży cio -
we per spek ty wy wy ni ka ją ce z bra ku roz wi -
nię cia na tu ral nych ta len tów. Ale trzy dzie ści
mi lio nów lu dzi nie obej rza ło by wy kła du ko -
goś, kto tyl ko na rze ka − Ro bin son wzbu dza
tę sk no tę, po czu cie od po wie dzial no ści i przede
wszyst kim tchnie na dzie ją. Wy cho wa nie
i edu ka cja w swej esen cji są or ga nicz ną pra cą
z ludź mi, któ rzy chcą two rzyć, po szu ki wać
i od kry wać. Wie le osób jest już zmę czo nych
„efek ta mi ubocz ny mi” ma so wej edu ka cji. Wy -
ra sta my w kul tu rze stan da ry za cji i po słu szeń -
stwa, któ ra sku tecz nie tłam si cie ka wość,
twór czość i róż no rod ność. Jed nak ta su cha gle -
ba ma w so bie po ten cjał i ży cie, któ re roz kwi -
ta za każ dym ra zem, gdy stwo rzy się od po -
wied nie wa run ki. Ni niej szy ar ty kuł opo wia -
da o tu to rin gu, któ ry jest spe cy ficz ną for mą
in dy wi du al nej pra cy na uczy cie la -tu to ra
z uczniem. Tu to ring nie jest pa na ceum na
wszyst kie pro ble my współ cze sne go szkol nic -
twa, ale jest jed ną ze ście żek, któ ra pro wa dzi
nas z po wro tem do sed na te go, czym jest au -
ten tycz na edu ka cja. 

Pod sta wo we za ło że nia tu to rin gu
Tu to ring opie ra się na re la cji czło wie ka

z czło wie kiem, tu to ra z pod opiecz nym. Jest to
po dej ście zin dy wi du ali zo wa ne i ca ło ścio we,
uwzględ nia ją ce to, że każ dy jest in ny i że na -
sze ży cie i roz wój od by wa ją się jed no cze śnie
w wie lu sfe rach. W tu to rin gu nie ty le cho dzi
o spraw dza nie, ile ktoś za pa mię tał, co o aku -
sze ro wa nie pro ce su roz wo ju − od kry wa nie

ta len tów oraz kształ ce nie umie jęt no ści sa mo -
dziel ne go my śle nia i two rze nia.

Kla sycz ny tu to ring, prak ty ko wa ny na re no -
mo wa nych bry tyj skich uni wer sy te tach
Oxford i Cam brid ge, przyj mu je for mę oko ło go -

dzin nych spo tkań tu to ra z pod opiecz nym.
Spo tka nia od by wa ją się re gu lar nie co 2-3 ty -
go dnie przez ca ły se mestr. Stu dent pra cu je in -
dy wi du al nie nad wy bra nym ob sza rem lub te -
ma tem. Swo je wnio ski naj czę ściej uj mu je
w for mie ese ju, któ ry jest punk tem wyj ścia do
roz mo wy z tu to rem. Na obu tych uczel niach
sa mo dziel na pra ca, któ rej rytm wy zna cza ją
ko lej ne spo tka nia z tu to rem, jest pod sta wo wą
for mą kształ ce nia. Uzu peł nia na jest przez nie -
obo wiąz ko we wy kła dy i se mi na ria. W cią gu
trzech lat stu dent pra cu je z kil ku na sto ma tu -
to ra mi, od by wa jąc łącz nie oko ło 150 spo tkań
− tu to ria li.

W Pol sce tra dy cja tu to rin gu się ga osiem na -
sto wiecz ne go Col le gium No bi lium, w któ rym
ów cze sne eli ty kształ ci ły się mię dzy in ny mi
w sztu ce ar gu men to wa nia i wy sła wia nia. Do
tra dy cji Col le gium No bi lium na wią zu je współ -
cze sna or ga ni za cja na uko wa − Col le gium In -
vi si ble, w któ rej współ pra ca stu den tów i na -

uczy cie li opie ra się na re la cji mistrz – uczeń.
Na po dob nych pod sta wach za sa dza się idea
Mię dzy wy dzia ło wych In dy wi du al nych Stu -
diów Hu ma ni stycz nych (MISH), gdzie tu tor
pro wa dzi stu den ta w re ali za cji je go wła sne go
pla nu stu diów. Me to da tu to rin gu z po wo dze -
niem jest też sto so wa na w wie lu szko łach
śred nich i pod sta wo wych oraz w or ga ni za -
cjach po za rzą do wych. Bar dzo owoc nym pro -

gra mem ba zu ją cym na tu to rin gu jest Szko ła
Li de rów PAFW. Jest to dwu na sto mie sięcz ny
pro gram roz wo jo wy dla osób dzia ła ją cych na
rzecz śro do wisk lo kal nych.

Tu to ring jest for mą edu ka cji sper so na li zo -
wa nej, szy tej na mia rę kon kret nej oso by, jej ta -
len tów i pre dys po zy cji; edu ka cji, któ ra włą cza
wszyst kie prze strze nie roz wo ju oso by, nie tyl -
ko wie dzę, ale tak że umie jęt no ści, po sta wy
i cha rak ter. Me to da ta nie jest prze ci wień -
stwem edu ka cji ma so wej. W dzi siej szych
uwa run ko wa niach mo że być jej kon ty nu acją,
do peł nie niem. Dzię ki na ci sko wi na sa mo dziel -
ną pra cę, na po bu dza nie cie ka wo ści i kre atyw -
no ści tu to ring mo że w efek cie po wo do wać
głęb sze i bar dziej cel ne ko rzy sta nie z róż nych
form edu ka cji ma so wej, któ ra re ali zu je się
w cza sie lek cji, wy kła dów i se mi na riów. Pro -
ble mem dzi siej szej edu ka cji nie jest ma so wość,
lecz to, że zo sta ła ona prak tycz nie cał ko wi cie
do te go po zio mu zre du ko wa na.
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zdolnym
W tu to rin gu nie ty le cho dzi o spraw dza nie, ile ktoś za pa mię tał, co o aku sze -
ro wa nie pro ce su roz wo ju – od kry wa nie ta len tów i kształ ce nie umie jęt no ści
sa mo dziel ne go my śle nia.
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Tu to ring roz wo jo wy i na uko wy
Tu to ring jest pro ce sem re ali zo wa nym w ra -

mach cy klu spo tkań. W za leż no ści od te go, na
czym się ten pro ces kon cen tru je, mó wi my
o tu to rin gu roz wo jo wym al bo na uko wym.

W pro ce sie tu to rin gu roz wo jo we go tu tor
pra cu je w ob sza rze war to ści, ta len tów i ce lów.
Po ma ga on pod opiecz ne mu wpro wa dzić w ob -
szar je go re flek sji i ko mu ni ka cji te mat war to -
ści fun da men tal nych i cnót. Ce lem tu to ra jest
to, że by pod opiecz ny funk cjo no wał au ten tycz -
nie, sa mo dziel nie, świa do mie i spój nie, a nie
do pa so wy wał się po wierz chow nie lub kon for -
mi stycz nie do ja kie goś ze wnętrz ne go wzor ca.
Każ dy ma okre ślo ne pre dys po zy cje i wy jąt ko -
we ta len ty. Pew ne ro dza je dzia łań wy ko nu je -
my z na tu ry szyb ciej, le piej i z więk szą przy -
jem no ścią niż in ni. Z ko lei in ne nas osła bia ją,
ro bi my je wol niej i go rzej niż in ni. W na szej
kul tu rze pa nu je prze ko na nie, że za da niem ro -
dzi ca i na uczy cie la jest wspie ra nie ucznia
w tym, co idzie mu sła biej, gdyż tam wła śnie
po trze bu je on po mo cy i in ter wen cji. Psy cho lo -
gia po zy tyw na, na któ rej moc no opie ra się
idea tu to rin gu, mó wi coś zu peł nie prze ciw ne -
go. Ta len ty nie roz wi ną się sa me − to wła śnie
w tych sfe rach, w któ rych je ste śmy naj moc -
niej si, po trzeb na jest kon cen tra cja i szcze gól ny
wy si łek, gdyż tam je ste śmy w sta nie osią gnąć
naj wię cej. W tych ob sza rach je ste śmy w sta -
nie wejść na dro gę mi strzo stwa, wir tu oze rii
i lek ko ści i dla te go war to na nich się ra czej
kon cen tro wać i na nich opie rać nie tyl ko swo -
je hob by, ale też edu ka cję, pra cę i wszel kie za -
an ga żo wa nie. I w tym punk cie klu czo wym
jest od naj dy wa nie wła sne go gło su de fi nio wa -
ne go ja ko po le wspól ne mię dzy tym, co ro bić
lu bię, w czym je stem do bry i co jest po trzeb ne.
W ra mach tu to rin gu roz wo jo we go tu tor ak -
tyw nie to wa rzy szy pod opiecz ne mu w two rze -
niu per spek ty wicz nych pla nów, opar tych za -
rów no na wy zna wa nych war to ściach, jak
i roz po zna wa nych ta len tach. Tu tor po ma ga
two rzyć i utrzy my wać twór cze na pię cie mię -
dzy rze czy wi sto ścią − miej scem w któ rym
ktoś jest, a wi zją, czy li miej scem, do któ re go
chce do trzeć. In ny mi sło wy, tu tor po ma ga
pod opiecz ne mu w sta wia niu so bie kon kret -
nych ce lów i to wa rzy szy mu w ich re ali za cji.

To, co wy róż nia tu to ring na uko wy od in -
nych form na ucza nia, jest pod kre śla nie wa -
gi sa me go pro ce su. Na wią zu je się tu moc no
do za ło żeń edu ka cji li be ral nej (sztuk wy zwo -
lo nych), w któ rej na cisk kła dzie się na umie -
jęt ność kry tycz ne go my śle nia, twór cze go
ana li zo wa nia wie dzy, kla row ne go wy ra ża -
nia idei wła snych i cu dzych, sztu ki lo gicz nej
ar gu men ta cji i dys ku sji. Do te go do cho dzą
umie jęt no ści nie zbęd ne do funk cjo no wa nia
w szu mie in for ma cyj nym − kon cen tra cji
i wy ła wia nia istot nych in for ma cji spo śród
wszyst kich ko mu ni ka tów, któ re nas za le wa -
ją. Du żą wa gę przy wią zu je się do roz wi ja -
nia umie jęt no ści wy po wie dzi pi sem nej,
zwłasz cza w for mie ese ju. To wszyst ko ma
pro wa dzić do wy kształ ce nia u pod opiecz ne -

go umie jęt no ści i na wy ku sa mo dziel ne go
ucze nia się i sku tecz ne go ra dze nia so bie
z wy zwa nia mi i pro ble ma mi, któ re bę dzie
na po ty kał w przy szło ści.

Si ła re la cji
Tu to ring to spo tka nie, roz mo wa i w koń cu

re la cja. Re la cja mię dzy uczniem a mi strzem.
Ten oso bi sty wy miar tu to rin gu na da je mu głę -
bię, któ ra jest moż li wa tam, gdzie spo ty ka się
czło wiek z czło wie kiem. W tej prze strze ni ro -
dzi się za ufa nie i po czu cie bez pie czeń stwa,
dzię ki któ rym uczeń na by wa go to wo ści, by
po dej mo wać co raz to no we wy zwa nia. W at -
mos fe rze za ufa nia mo że być go tów, by wy cho -
dzić po za swo ją sfe rę kom for tu, by zma gać się
z tym co nie zna ne bez oba wy, że po peł ni błąd.
W edu ka cji kon wen cjo nal nej błąd jest pro ble -
mem. Tro pi się go i wy ła wia, ob ni ża jąc oce nę.
W tu to rin gu błąd jest nie zbęd nym ele men tem
eks plo ra cji te go, co no we. Wia ra we wła sny
po ten cjał, w to, że ju tro mo gę być da lej niż je -
stem dzi siaj, mo ty wa cja do pra cy i do ce lo wa -
nia wy so ko, jest moż li wa dzię ki re la cji z do -
brym tu to rem.

Kim w ta kim ra zie jest tu tor, czym po wi -
nien się cha rak te ry zo wać, ja kie umie jęt no ści
i na rzę dzia po sia dać? Mó wi się, że naj waż niej -
szym na rzę dziem tu to ra jest on sam. Oczy wi -
ście waż ne jest, że by był oso bą kom pe tent ną
w tym ob sza rze wie dzy, po któ rym po ru sza
się z pod opiecz nym. Jed nak wie dza nie jest tu
naj waż niej sza, tu tor nie mu si być al fą i ome -
gą. Jak wy traw ny po dróż nik, mo że ra zem
z po cząt ku ją cym wejść w nie zna ny im obu te -
ren, by po ka zać jak moż na się po nim po ru -
szać, jak go po zna wać. A co naj waż niej sze, jak
do świad czać przy jem no ści po dró ży sa mej
w so bie, przy jem no ści od kry wa nia no we go.
Aby to by ło moż li we, tu tor po wi nien być świa -
do my swo ich wła snych za so bów, tak sil nych
stron, jak i sła bo ści. Po ziom do stę pu do wła -
snych za so bów jest wprost pro por cjo nal ny do
stop nia au ten tycz no ści − go to wo ści do by cia
so bą i we wnętrz nej spój no ści. Kie dy tu tor jest
w sta nie od sło nić część sie bie sa me go, wte dy
mo że stać się dla ucznia mi strzem, doj rza łym
prze wod ni kiem. Mo że nim być tyl ko na ścież -
kach, któ re sam prze szedł, lub na któ re jest go -
tów wcho dzić. Trud no jest wzbu dzać u pod -
opiecz ne go pro ak tyw ne i twór cze po dej ście do
ży cia, je że li sa me mu ży je się re ak tyw nie lub
ada pta cyj nie. Klu czem do pod opiecz ne go jest
sto su nek, ja ki ma do nie go tu tor. Tym, co go
otwie ra i uru cha mia, jest sza cu nek i głę bo ka
wia ra w je go wy jąt ko wy po ten cjał i moż li -
wość roz wo ju w spe cy ficz nym dla da nej oso -
by kie run ku. Każ dy w mniej szym czy więk -
szym stop niu zma ga się z ob cią że nia mi wy ni -
ka ją cy mi z po czu cia bez war to ścio wo ści
i bez sil no ści. Spo tka nie ko goś, kto au ten tycz -
nie w nas wie rzy, kto po ma ga nam roz po zna -
wać wła sne sil ne stro ny, jest uwal nia ją ce i do -
pin gu ją ce. Re la cja ta dla roz wo ju po trze bu je
wol no ści i wza jem no ści. Sza cu nek mu si być
dwu stron ny, a uczeń mu si być go to wy, by iść

za mi strzem. Au to ry tet tu to ra nie jest funk cją
wła dzy, lecz doj rza ło ści. To nie ozna cza, że tu -
tor wo bec pod opiecz ne go po wi nien być tyl ko
tro skli wy i opie kuń czy. W imię roz wo ju pod -
opiecz ne go tu tor z jed nej stro ny do sto so wu je
się do pod opiecz ne go, a z dru giej mu si być wo -
bec nie go od po wied nio aser tyw ny i wy ma ga -
ją cy.

Wie lu na uczy cie li sto su je w swo jej pra cy
tu to ring, czu jąc in tu icyj nie du żą war tość in -
dy wi du al ne go po dej ścia do ucznia i wspól nej
pra cy nad je go roz wo jem. Opis tu to ra, za -
miesz czo ny w po przed nim aka pi cie, to po
pro stu opis do bre go na uczy cie la. Z dru giej
stro ny, waż ne jest usys te ma ty zo wa nie swo -
jej wie dzy w tym te ma cie czy wy pra co wa nie
tech nik pra cy tu to rin gu, po to, by bar dziej
świa do me ko rzy stać z tej waż nej me to dy edu -
ka cji. Od kil ku lat w wie lu mia stach Pol ski or -
ga ni zo wa ne są Szko ły Tu to rów skie ro wa ne do
na uczy cie li szkół pod sta wo wych, śred nich
i wyż szych. Cie szą się one du żą po pu lar no ścią
ze wzglę du na sys te ma tycz ne po dej ście do
wy żej opi sa nych za gad nień, pre zen to wa nie
przy kła dów do brych prak tyk oraz wie lu na -
rzę dzi, któ re mo gą uspraw nić pra cę z pod -
opiecz nym. Szko ły tu to rów to tak że wspól ne
prze pra co wy wa nie na wy ków i spe cy ficz ne -
go po dej ścia do ucznia czy stu den ta, ja kie po -
win no cha rak te ry zo wać tu to ra.

Cer ty fi kat tu to ra po sia da w Pol sce już kil -
ka set osób. Du żo więk sza licz ba osób prak ty -
ku je na co dzień wy ra ża ne w tu to rin gu za -
ło że nia sper so na li zo wa nej edu ka cji. Lu dzie
po dob nie my ślą cy i od naj du ją cy twór cze spo -
so by na prak ty ko wa nie tej idei two rzą no we
śro do wi sko. Po czu cie ko niecz no ści zmia ny na
sze ro ką ska lę jest moc no od czu wal ne, ja sna
jest też wi zja te go, jak mo że wy glą dać pra ca
z uczniem czy stu den tem. Czy jest to wy star -
cza ją ce do zmia ny na sze ro ką ska lę, któ ra
trwa le wpły nie na sys tem? Nie ła two od po -
wie dzieć na to py ta nie. Zmia na jest trud na,
ze wzglę du na po dej ście pro duk cyj ne − wię -
cej, szyb ciej, ta niej i we dług jed no li tych stan -
dar dów. Staw ka jest jed nak wy so ka − jest
nią po ziom szczę ścia i speł nie nia wy ni ka ją -
ce go z roz wi nię te go w peł ni po ten cja łu mło -
dych osób. To tak że od zy ski wa nie sen su pra -
cy, po wo ła nia i bły sku w oku na uczy cie la.
Czy na si ucznio wie i stu den ci bę dą w sta nie
ju tro mą drze i wspól nie za dbać o sie bie na -
wza jem, ota cza ją cą ich rze czy wi stość
i świat, któ ry nie ustan nie te go po trze bu je?
Od po wiedź na to py ta nie jest moc no zwią za -
na z tym, ja kie po dej ście w edu ka cji przyj -
mie my dzi siaj.
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