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ALFABETYZACJA DOROSŁYCH 
od tworzenia radosnego doświadczenia 

edukacyjnego do aktywnego obywatelstwa 
!

Wskazówki dla trenera –  
Metody Radosnego Uczenia się 

Tandem 
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1.Tandem 
1.1. Opis metody 

Tandem to metoda nauczania gdzie dwie osoby spotykają się, aby wzajemnie się uczyć. 
Nauka może skupiać się na jakichkolwiek umiejętnościach, chociaż najczęściej 
wykorzystywana jest do nauki języków obcych. Nauka może odbywać się pod nadzorem 
nauczyciela/tutora lub bez. Osoby uczące się mogą spotykać się twarzą w twarz, może to 
być e-learning, e-mail, skype, przez telefon i z użyciem innych mediów. Nauka może być 
wspierana przez materiały pomocnicze, lub może to być tylko rozmowa. Tak naprawdę 
wybór formy zależy od osób uczestniczących w tandemie.  
Klasyczny przykład tandemu to sytuacja, gdzie połowę czasu poświęca się na uczenie 
jednej osoby i drugą połowę na uczeniu tej drugiej. Tak, aby każda ze stron skorzystała na 
wymianie umiejętności. 
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1.2. Przykłady praktycznych ćwiczeń / Wykorzystanie metody w 

projekcie Alfabetyzacji Dorosłych.  !
Aby wykorzystać tandem musimy mieć 2 osoby, które posiadają umiejętności pożądane 
przez nich nawzajem. Zazwyczaj w ten sposób 2 osoby uczą się języków obcych. Tandem 
został użyty podczas spotkania partnerskiego. Uczestnicy spotkania dobrali się w pary i w 
trójki. Tłem do nauki był park botaniczny  Uniwersytetu w Neapolu. Zadaniem uczestników 
było nauczyć się nawzajem kilku nazw roślin we własnych językach ojczystych. Po tym 
doświadczeniu uczestnicy wymienili się uwagami i swoimi odczuciami. 

Metody Tandem użyto również podczas spotkań inter generacyjnych, gdzie młodzież i 
seniorzy uczyli się nawzajem. Młodzież uczyła seniorów jak używać nowoczesnych 
technologii, natomiast seniorzy uczyli młodzież tradycji ludowych związanych z historią 
regionów. W szczególności seniorzy docenili taki sposób nauki, gdyż zyskali motywację do 
poznania i korzystania z nowoczesnych technologii.  
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1.3. Czego się nauczyliśmy podczas używania tej metody / 

Rekomendacje  

Tandem jest dobrą metodą pracy z dorosłymi, przede wszystkim wspierającą ich 
motywację i aktywność. Po odbyciu spotkania organizacyjnego i połączeniu uczestników w 
pary, są oni w stanie razem pracować i uczyć się wybierając najbardziej dogodne dla siebie 
warunki.  
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