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Korepetycje w Polsce są tańsze niŜ w 2007 roku

Wielkość rynku korepetytorów w Polsce jest porównywalna z liczbą
mieszkańców Sopotu. W przeciwieństwie do postulatów pracodawców ta
armia prywatnych nauczycieli doszkala nas głównie z przedmiotów
humanistycznych. Panujący kryzys dotknął takŜe branŜę edukacyjną. Średnia
cena za godzinę zegarową zajęć to 25,50 zł. W 2007 roku musieliśmy zapłacić
30 zł. Coraz częściej języka polskiego uczą się równieŜ obcokrajowcy.

Źródło: thetaXstock

Ekorki.pl to jeden z największych i najstarszych portali internetowych, na których
spotykają się prywatni nauczyciele i osoby poszukujące korepetycji. Obecnie serwis
skupia ponad 35 tys. osób (liczba zbliŜona do populacji Sopotu), które prowadzą
zajęcia ze 134 przedmiotów. Statystyczny korepetytor to kobieta (68%) w wieku około
28 lat. Jak zaobserwowali twórcy raportu, grono nauczycieli się starzeje. Coraz
rzadziej dorabiają sobie w ten sposób studenci. Jeszcze w roku 2008 51% wszystkich
korepetytorów nie skończyło 25 roku Ŝycia. W roku 2012 to juŜ tylko trochę ponad
15% ogółu badanych. Częściej dorabiają sobie osoby, które skończyły juŜ 25 lat, a nie
osiągnęły jeszcze 30. W tym przedziale mieści się blisko 50% wszystkich
korepetytorów. Rośnie równieŜ odsetek nauczycieli w wieku powyŜej 30 roku Ŝycia. W
2006 roku było ich zaledwie 10%. W roku bieŜącym to juŜ 35% ogółu populacji.
Autorzy portalu uwaŜają, Ŝe zaistniała sytuacja wiąŜe się z intensywnym rozwojem
internetu i wykorzystywaniem go przez coraz więcej osób jako powszechnie
dostępnego źródła informacji i promocji.

Ścisła czołówka najpopularniejszych korepetycji od samego początku naszych badań
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(czyli od roku 2006) to język angielski, matematyka i język niemiecki.
Zainteresowanie anglistami wskazuje ponad 20% osób dokształcających się, a
matematykami prawie 18%. Między drugim a trzecim miejscem jest juŜ 10-procentowa
przepaść - germanistów szuka tylko 7,5% uczniów. Kolejny blok przedmiotów, które od
6 lat wymieniają się tylko miejscami, to chemia, język polski, fizyka i język francuski.
Od 2007 roku rośnie zainteresowanie biologią. Prywatnych nauczycieli z tego
przedmiotu przed 5 laty szukało 2%, obecnie ponad 3% osób. Wart odnotowania jest
fakt, iŜ po raz pierwszy wśród 16 najpopularniejszych dziedzin nauki znalazł się język
polski dla cudzoziemców. Polonistów specjalizujących się w kształceniu obcokrajowców
poszukiwało 1,16% uŜytkowników portalu. Niejako w oderwaniu od zapotrzebowania
rynku pracy 10 na 16 najpopularniejszych przedmiotów to dziedziny humanistyczne.

Prawie co trzeci korepetytor mieszka w województwie mazowieckim, z czego
zdecydowana większość deklaruje jako obszar swojej pracy Warszawę. Podobna
sytuacja występuje w pozostałych częściach kraju, gdzie zapotrzebowanie na
prywatnych nauczycieli skupia się głównie w stolicach regionów. Ponad połowę mniej
korepetytorów niŜ na Mazowszu jest w województwie śląskim, małopolskim i
wielkopolskim. PowyŜsze regiony to od początku tworzenia raportu największa część
edukacyjnego tortu w Polsce. W tym roku najmniejszy udział w rynku korepetycji
(kaŜdy region poniŜej 1% ogółu) stanowią województwa warmińsko-mazurskie,
lubuskie, opolskie, świętokrzyskie i podlaskie.

Średnie stawki za godzinę zegarową korepetycji z poszczególnych
przedmiotów

bibliotekarstwo 25,00 zł język macedoński 35,00 zł

ochrona środowiska 25,43 zł język swahili 35,00 zł

język migowy 25,50 zł ekonomia 35,10 zł

nauczanie początkowe 25,85 zł język chorwacki 35,21 zł

przyroda 25,99 zł grafika komputerowa 35,31 zł

politologia 26,28 zł język portugalski 35,59 zł

biologia 26,77 zł język polski dla cudzoziemców 35,66 zł

chemia 27,13 zł język kataloński 36,00 zł

geografia 27,32 zł mechanika techniczna 36,04 zł

matematyka 27,45 zł sport 36,22 zł

szachy 27,50 zł rachunkowość 36,24 zł

WOS 27,75 zł język słoweński 36,66 zł

historia 27,84 zł język arabski 36,70 zł

inŜynieria ruchu 28,33 zł terapia pedagogiczna 36,77 zł

język polski 28,43 zł fotografia 36,78 zł

filozofia 28,59 zł muzyka i śpiew 37,15 zł

automatyka 28,75 zł logika 37,16 zł

łacina 28,80 zł biochemia 37,21 zł

język słowacki 29,00 zł psychologia 37,24 zł

język rosyjski 29,04 zł nawigacja 37,50 zł

rysunek 29,07 zł język grecki 37,77 zł

język ukraiński 29,11 zł język szwedzki 37,89 zł

meteorologia 29,16 zł język rumuński 37,91 zł
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obsługa komputera 29,42 zł budownictwo 38,00 zł

język niemiecki 29,58 zł wytrzymałość materiałów 38,07 zł

język litewski 29,86 zł projektowanie 38,14 zł

stenografia 30,00 zł marketing 38,47 zł

język tybetański 30,00 zł konstrukcja maszyn 39,16 zł

fizyka 30,41 zł geometria wykreślna 39,43 zł

język angielski 30,44 zł statystyka 39,64 zł

język francuski 30,63 zł mikroekonomia 39,82 zł

architektura 30,63 zł język hebrajski 39,90 zł

elektrotechnika 30,78 zł poligrafia 40,00 zł

informatyka 31,11 zł przewozy morskie 40,00 zł

rysunek techniczny 31,36 zł język norweski 40,02 zł

historia sztuki 31,62 zł bankowość 40,38 zł

grafika inŜynierska 31,78 zł język japoński 40,72 zł

elektronika 31,85 zł mechanika budowlana 40,77 zł

malarstwo 31,98 zł astronomia 41,20 zł

geologia 32,14 zł SolidWorks 41,33 zł

język czeski 32,15 zł finanse 41,42 zł

anatomia 32,27 zł konstrukcje betonowe 41,42 zł

grafika 32,33 zł logopedia 41,50 zł

harmonia i kształcenie słuchu 32,55 zł ekonometria 41,59 zł

muzyka 32,58 zł język duński 41,60 zł

muzyka instrumenty 32,77 zł język holenderski 41,71 zł

Autocad 32,80 zł emisja głosu 41,75 zł

język fiński 32,85 zł analiza ekonomiczna 42,12 zł

język turecki 32,87 zł bezpieczeństwo i higiena pracy 43,33 zł

prawo 32,97 zł budowa pojazdów samochodowych 43,75 zł

pedagogika 33,16 zł geodezja 43,82 zł

Ŝeglarstwo 33,33 zł matematyka dyskretna 44,02 zł

język włoski 33,37 zł język perski 45,00 zł

rewalidacja 33,47 zł ekonomia matematyczna 45,26 zł

język serbski 33,60 zł farmakologia 46,00 zł

język węgierski 33,68 zł rachunek prawdopodobieństwa 46,14 zł

język hiszpański 33,91 zł badania operacyjne 46,15 zł

genetyka 34,14 zł aktorstwo 46,20 zł

medycyna 34,27 zł matematyka wyŜsza 46,74 zł

język hindi 34,33 zł język chiński 46,83 zł

język bułgarski 34,34 zł termodynamika 46,87 zł

rzeźba 34,41 zł prognozowanie i symulacja 47,22 zł

socjologia 34,51 zł matematyka finansowa 49,76 zł

programowanie 34,88 zł T-flex 50,00 zł
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dziennikarstwo 34,98 zł controlling 53,45 zł

taniec 35,00 zł logistyka 60,00 zł

gastronomia 35,00 zł mechanika płynów 84,40 zł

W dobie kryzysu zaostrza się walka wśród korepetytorów o potencjalnych klientów.
Średni koszt 1 godziny lekcyjnej spadł z 27 zł w ubiegłym roku na 25,50 zł w 2012
roku. Obecnie najwyŜej cenią swoje usługi nauczyciele przedmiotu mechanika płynów.
Ich średnia stawka godzinowa to 84,40 zł. W zeszłym roku mechanika płynów
debiutowała w rankingu od razu na drugim miejscu (wówczas 68,50 zł). Obecnie
drugie miejsce przypadło logistyce - 60 zł za godzinne spotkanie. Najczęściej
poszukiwani korepetytorzy języka angielskiego średnio wyceniają swoje usługi na
30,44 zł. Pomimo kryzysu ich stawki ciągle rosną. Jeszcze w 2006 roku angliści liczyli
sobie 25,82 zł za korepetycje. Całe zestawienie zamyka bibliotekarstwo z kwotą 25 zł
za jedną lekcję.

Statystycznie najdroŜsze usługi od samego początku publikowania rankingu świadczą
korepetytorzy w województwie mazowieckim. Za godzinną lekcję kasują od dwóch lat
35 zł. O 6 zł taniej wyceniają swoje umiejętności przedstawiciele województwa
świętokrzyskiego. Nieco tańsi są nauczyciele z województwa małopolskiego,
wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i podlaskiego. Na Dolnym Śląsku
średnio dokształcamy się za 27 zł za godzinę zegarową. Złotówkę tańsi są
korepetytorzy z województwa śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego,
podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego i opolskiego. NajniŜej, bo na 25
zł za 60-minutowe spotkanie, wyceniają swoje umiejętności korepetytorzy z
województwa lubelskiego.

www.ekorki.pl
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Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
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Większych bzdur nie słyszałam!Bad sources :D

Re: Korepetycje w Polsce są tańsze niŜ w 2007 roku Autor: ~info   2012-09-03 01:49

dla kogo ten monolog.!!!!!

Re: Korepetycje w Polsce są tańsze niŜ w 2007 roku Autor: ~korepetytor   2012-09-02 23:52

dziecko, czy umiesz czytać? Otwórz oczy i przeczytaj artykuł, w którym dość jasno jest napisane:

"Prawie co trzeci korepetytor mieszka w województwie mazowieckim, z czego zdecydowana

większość (..)
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komentarz od typu czlowieka ktory pozjadal wszystkie rozumy . Moze Ty nie zgodzisz sie udzielac

lekcji za mniej niz Towje 65 zł ,ale są miasta gdzie nikt Ci tyle nie zaplaci tylko pójdzie gdzie indzie

(..)
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Chciałbym zauwaŜyć, Ŝe podane ceny to jakiś Ŝałosny Ŝart. Ja biorę za korepetycje z języków obcych

oraz z języka polskiego 65 zł za godzinę i nigdy by nie przyszło do głowy udzielać korepetycji za jak

(..)
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Chciałbym zauwaŜyć, Ŝe podane ceny to jakiś Ŝałosny Ŝart. Ja biorę za korepetycje z języków obcych
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Napewno kaŜdy bierze tylko jak w tabelce pokazano. Nie ma to jak zaszufladkować wszystko w

socjalistyczny sposób.

PokaŜ treść wszystkich
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