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Tutoring od teorii do praktyki  
Tutoring w polskiej szkole, Adrianna Sarnat-Ciastko. Warszawa: Difin, 2015;  

Tutoring jako spotkanie. Historia indywidualnych przypadków. red. nauk. Beata Karpińska-
Musiał, Magdalena Panońko, Warszawa: Walters Kluwer, 2018.  

Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Bartosz Fingas, Marcin Szala, Piotr Czekierda.  
Warszawa: Walters Kluwer, 2015.  

Bibliografia: http://szymondabrowski.com/tutoring-filozoficzny/ 

I. Historia  
1. Model pracy na elitarnych uczelniach w Wielkiej Brytanii (Cambrigde, Oksford); 

2. W Polsce łączy się z tradycją szkół szlacheckich (jezuitów) oraz Collegium Nobilium, 
aktualnie studia w formie MISH; 

3. W zakresie filozofii edukacji, to klasyczne wzorce relacji mistrz - uczeń  
w tradycji filozoficznej oraz intelektualnej. 

II. Założenia teoretyczne  
1. Inspiracje psychologiczne: Martin Seligman, Marcus Buckingham, 

2. Inspiracje pedagogiczne: Janusz Korczak, ks. Janusz Tarnowski oraz Carl Rogers. 
(koncepcja agatologii i inkontrologii ks. Józefa Tischnera), 

3. Tutoring naukowy i rozwojowy, 
4. Między modelem coachingowym a mentoringiem; 

 
III. Założenia dydaktyczne 

1. Brak jednej ugruntowanej teorii dydaktycznej; 
2. Znacząca rola paradygmatów: konstruktywistycznych i transformatywnych 

3. Indywidualizacja i myśl krytyczna. 

IV. Praktyka w szkolnictwie 
1. Tutoring nie jest alternatywą edukacji masowej 

2. Jest krytyczną filozofią edukacji  
3. Realizowany jest od przedszkola po uniwersytet.  



Indywidualizacja 

Tutoring 
mocne strony  

Dobrowolność

Wszechstronność, 
Holizm

Integralność, 
Spójność  



Tutoring 
słabe strony 

Dobrowolność 

„Marketyzacja 
edukacji”

Tutoring jako 
korepetycje

Tutoring 
olimpijski

Niezobiektywizowany  

Alternatywny



Transformatywny

Konstruktywistyczny

Obiektywistyczny

Paradygmaty w dydaktyce  
D.Klus-Stańska 2018, A. Sajdak 2013,  
Z.Kwieciński 2011, M.Malewski 2010, 
D. Klus-Stańska 2009,  K.Rubacha 2006 

Obiektywistyczny paradygmat: 

- ontologia: rzeczywistość istnieje obiektywnie; jest czymś niezależnym od poznania, świat jest niezależny od 

podmiotu; nauczanie receptywne. 

- epistemologia: fakty i prawidłowości są odkrywane; istnieje poznanie „wolne ideologicznie”; dominuje myślenie 

wdrożeniowe. 

- aksjologia: transmisja oraz reprodukcja kultury i relacji społecznych; przekaz zobiektywizowanej wiedzy, 

umiejętności i postawy.  

- antropologia: kierownicza rola nauczyciela; skuteczny nauczyciel; nauczyciel wskazuje jak osiągnąć cel. 

Konstruktywistyczny paradygmat: 

- ontologia: rzeczywistość istnieje subiektywnie, zależnie od podmiotu; nauczanie holistyczne/problemowe. 

- epistemologia: to co uznajemy za fakty i prawidłowości jest społecznie konstruowane; 

dominuje myślenie konstruktywistyczne. 

- aksjologia: organizacja i badanie warunków uczenia się; wiedza naukowa nie ma uprzywilejowanej pozycji w 

pozbawianiu świata. 

- antropologia: poziome relacja nauczyciel-uczeń, nauczyciel: refleksyjny praktyk, badacz, tutor;  

nauczyciel wskazuje przestrzenie rozwoju ucznia. 

Transformatywny paradygmat: 

- ontologia: rzeczywistość istnieje subiektywnie, zależnie od podmiotu; rzeczywistość jest  

polityczna; rzeczywistość to relacja „wiedzy i władzy”.  

- epistemologia: to co uznajemy za fakty i prawidłowości jest społecznie konstruowane przez grupy dominujące; 

dominuje myślenie krytyczne, transformatywne. 

- aksjologia: odkrywanie i ujawnianie zasobów zmierzających do oporu i zmiany społecznej, wiedza naukowa  

jest konstruowana w przestrzeni polityczności. 

- antropologia: relacje nauczyciel- uczeń oparte na prawie; nauczyciel: transformatywny intelektualista,  

świadomy swoich uwarunkowań.  



Systematyczność 

Paradygmat 
obiektywistyczny 
mocne strony  
(normatywna, 
instrukcyjna, 
neurodydaktyka)

Status naukowy 
dyscypliny

Przejrzystość 
strukturalna  

Integracja nauki  
i praktyki  



Paradygmat  
obiektywistyczny 

słabe strony 

Ogólnikowość 
zaleceń dla 
praktyki 

Sztywność

Kierownicza 
rola 

nauczyciela

Fazowość 
procesu 

dydaktycznego

Brak 
możliwości 
zaistnienia 

zmiany



Wolność jednostki

Paradygmat 
konstruktywistyczny 
mocne strony 
(humanistyczna, 
konstruktywistyczna, 
konektywistyczna) 

Rozwój społeczny i 
emocjonalny

Ekspresja  
i twórczość 
artystyczna 

Brak przymusu  
i presji



Paradygmat  
 konstruktywistyczny 

słabe strony 

Płynność 
terminologiczna

Brak wizji 
systematycznej  

i uporządkowanej 

Nacisk na 
teraźniejszość 

Etnocentryzm 

Adaptacyjność, brak 
potencjału zmiany 

społecznej 



Socjologiczna 
perspektywa

Paradygmat 
transformatywy 
mocne strony  
(krytyczna, 
libertariańska)

Rynek a edukacja? 

Elastyczność, wolność, 

dostosowanie

Współczesne miejsce szkoły? 

Dobrowolność współpracy

Potencjał  

generowania  

zmiany



Paradygmat  
transformatywny 

słabe strony 

Bezalternatywność 
teorii bazowej 

Przewaga krytyki nad 
projektem 

praktycznym

Pierwszeństwo 
problematyki społecznej

Niska świadomość 
psychologiczna, np. 

„wolność od”

Ryzyko braków w 
wykształceniu 



 

Myślenie spekulatywneFilozofia akademicka  
vs  

mądrościową

Czy możliwa ???

Filozofia w edukacji wczesnoszkolnej  
(filozofia dla dzieci, dociekania filozoficzne, bajki i książki filozoficzne dla dzieci  
Autor: Mathew Lipman, Gareth Matthews, i inni.) 

Czy potrzebna?

Indywidualizacja 
Rola sporu filozoficznego ?

 Holizm poznawczy

Lipman  
filozofowanie  

w szkole 

Filozofia  
edukacji

 
Rola tekstu filozoficznego? 

 
Myślenie  
krytyczne 

——>



 
Myślenie  spekulatywne 

Autonomia vs 
heteronomia 

Czy możliwa ???

Myślenie krytyczne w edukacji wczesnoszkolnej 
Adaptacja - Emancypacja - Transformacja

Czy potrzebna?

Rola emocji i oceniania

Wielość perspektyw 

Od ogółu do szczegółu 
Rola stereotypów ?

Krytycznie czyli jak? 

Od szczegółu do ogółu  
Rola abstrahowania? 

Struktura logiczna 
wypowiedzi

Świadomość  
uwikłania „Ja” 



Tutoring w edukacji wczesnoszkolnej   
mocne strony

Dobrowolny

Holizm edukacyjny 
(wiedza,  

umiejętności,  
postawy)  

Działania społeczne

Wolny od ewolucji 

Aktywność 
społeczna 

Poziom „Meta”  
w edukacji 

Filozoficzny, 
krytyczny 

Indywidualizacja



Ekskluzywny 
(elitarny)

Alternatywy 
(opozycja dla 

systemu) 

Tutoring w edukacji wczesnoszkolnej   
słabe strony  

Forma kontroli? 
(jako  kolejne 

dodatkowe 
zajęcia) 

Pogłębianie różnic 
edukacyjnych

Dobrowolny  
(problem z 

motywacją , tych 
niezmotywowanych) 

A jak w praktyce? 
(wszyscy jesteśmy 

tutorami?)



Przychodzi uczeń do tutora  
i skromnie pyta: 

Pożyczy Pan 100zł?  



Na to tutor  
z zakłopotaniem odpowiada:



Ale od kogo? 



Bibliografia  
dotycząca podejmowanych zagadnień: 

1. Tutoring 
http://szymondabrowski.com/tutoring-filozoficzny/ 

http://szymondabrowski.com/tutoring-edukacyjny-1/ 

2. Paradygmaty edukacji 
http://szymondabrowski.com/konstruktywizm-i-transformatywnosc/ 

http://szymondabrowski.com/dydaktyka-sporu/ 

3. Edukacja filozoficzna  
http://szymondabrowski.com/edukacja-filozoficzna-i-etyczna/ 

http://szymondabrowski.com/spor-w-dydaktyce-filozofii/ 

http://szymondabrowski.com/tutoring-filozoficzny/
http://szymondabrowski.com/tutoring-edukacyjny-1/
http://szymondabrowski.com/konstruktywizm-i-transformatywnosc/
http://szymondabrowski.com/dydaktyka-sporu/
http://szymondabrowski.com/edukacja-filozoficzna-i-etyczna/
http://szymondabrowski.com/spor-w-dydaktyce-filozofii/
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