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1. PROBLEMY UCZNIA
Naszymi działaniami zawsze zmierzamy ku zaspokojeniu potrzeb dzieci. Kiedy tylko pojawia się problem, rodzic szuka rozwiązania. Niestety dzieci mają to do siebie, że często pojawia się jakiś problem, dlatego w końcu przyjdzie moment, kiedy pojawi się problem z
nauką. To wyzwanie, z którym będzie mierzyć się rodzic, może być w
różny sposób wyrażony: jestem humanistą, jestem ścisłowcem, nie
mam do tego talentu, pani się uwzięła, pani nie umie tłumaczyć,
mam za dużo na łowie itd. Zauważyłem, że rodzice bardzo przeceniają znaczenie bycia humanistą lub ścisłowcem. Dajmy sobie spokój
z tymi określeniami i przyznajmy zgodnie, że te naturalne predyspozycje mają większe znaczenie dopiero w okolicach matury lub nawet
później na studiach. Dalej, problem z nauczycielem jest w naszym
kraju dość powszechny i trudno stwierdzić, czy wynika z faktycznie
kiepskiego poziomu szkolnictwa czy raczej naszej kultury, w której
nauczyciel nie jest postrzegany jako przyjazny uczniowi.
Dziecko może mieć też inne problemy z nauką, o których samo nam nie powie np. zwyczajnie nudzi go dany przedmiot, nie chce
mu się uczyć, bo gra jest atrakcyjniejsza.
Pozwoliłem sobie wymienić tylko te popularne problemy, teraz zastanówmy się, kiedy warto poszukać pomocy z zewnątrz.

2. KIEDY POTRZEBUJĘ KOREPETYTORA?
Decyzja o skorzystaniu z pomocy korepetytora nie jest łatwa dla rodzica ani dla ucznia. Co najczęściej motywuje rodzica do takiej decyzji?
1) Stworzenie dziecku środowiska, w którym będzie się rozwijać, a w dalszej
perspektywie stanie się wykształconym człowiekiem.
2) Oszczędność czasu. Nie musimy uczyć się z dzieckiem. Często prowadzi
to do nieprzyjemnych kłótni, frustracji. Każdy chce spędzać rodzinnie więcej
czasu wolnego. Korepetytor w pewien sposób uwalnia czas rodziny, żeby ta
mogła zrobić coś przyjemniejszego.
Wymieniłem tylko dwie przyczyny poszukiwania korepetycji, ponieważ z doświadczenia wiem, że wszystkie inne sprowadzają się do tych dwóch. Najczęściej najważniejszy jest punkt 1, a przy okazji okazuje się, że punkt 2 też ma
spore znaczenie.

3. JAK ZNALEŹĆ KOREPETYTORA?
Polski rynek korepetycji jest młody i dopiero się kształtuje. Wprowadziłem własny podział osób, do których możemy się odezwać w sprawie dodatkowych lekcji.
1) Studenci - najliczniejsza grupa, zaletami wybrania studenta jest świeże podejście, rozumie problemy ucznia, złapie z nim kontakt, najczęściej niska cena. Do wad zaliczyłbym brak doświadczenia, niezrozumienie potrzeb rodziców, niezobowiązujące podejście.
2) Zawodowi korepetytorzy - to nauczyciele, którzy mają wiele lat doświadczenia i własne wypracowane metody pracy. Zalety to na pewno profesjonalizm,

3) Centra korepetycji - prawdopodobnie to one są przyszłością rynku zajęć dodatkowych, są to firmy zatrudniające i odpowiadające za korepetytorów. Zalety
to na pewno wysoki poziom bezpieczeństwa i profesjonalizmu, gwarancja terminów. Z wad, firma przysyła korepetytora, ale rodzic niewiele o nim wie, cena
jest często powyżej średniej.
Przed dokonaniem wyboru korepetytora zastanów się co jest dla
Ciebie ważne i porozmawiaj z dzieckiem, jakie są jego oczekiwania. Umów kilka lekcji próbnych, porównaj różne opcje. Bezpłatne lekcje próbne stają się
standardem, a jeżeli ktoś nie zgodzi się choćby na pół godziny lekcji próbnej
nie jest godny Twojej uwagi. Szukanie odpowiedniej osoby najlepiej zacząć
wśród znajomych, popularne są serwisy z ogłoszeniami jak np. ekorepetycje.net albo wpisz w google frazę: korepetycje <przedmiot> <miasto>
i znajdziesz coś dla siebie. Doświadczenie każe mi wspomnieć, żebyś nie szukał korepetycji na facebooku i olx. Tam niestety prawdopodobieństwo trafienia
złej osoby jest największe.

4. JAK WYBRAĆ KOREPETYTORA?
Kiedy znajdziesz kilku kandydatów do poprowadzenia zajęć dla
Twojego dziecka, zadzwoń do nich lub umów się mailowo na rozmowę. Zapytaj o doświadczenie, przedstaw przypadek swojego dziecka i zapytaj o możliwe rozwiązania. Umów się na lekcję i próbną, a po niej warto zapytać jakie
wrażenia ma uczeń, ale też korepetytor. Rodzice często szukają studenta matematyki do korepetycji z matematyki, studenta fizyki do korepetycji z fizyki itd.
Zdecydowanie ważniejsze od wykształcenie jest doświadczenie i umiejętność
pracy z dziećmi. Nieraz widziałem jak student kierunku humanistycznego w
świetny sposób prowadzi lekcję matematyki. Dlatego ponad wszystko postaw
na wypróbowanie korepetytora.

.bezpłatna lekcja próbna
.korepetytorzy z kilkuletnim doświadczeniem
.gwarancja terminów
.kompleksowe nauczanie
.autorskie materiały
.darmowy dostęp do webinarów
.dedykowana uczniom grupa na Fb
.zakres cenowy 85-99zł/1h
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