
8 REASONS WHY
TUTORING
IS IMPORTANT TO US
AT BRIGHT FUTURES
LAB, LLC

1
RReesseeaarrcchh  sshhoowwss  tthhaatt  ttrraaddiittiioonnaall  ttuuttoorriinngg  ccaann

hheellpp  ssttuuddeennttss  bboooosstt  tthheeiirr  sseellff--ccoonnffiiddeennccee
lleevveellss..  WWhhiillee  tthhiiss  mmaayy  nnoott  hheellpp  yyoouurr  cchhiilldd  ggeett
bbeetttteerr  ggrraaddeess  rriigghhtt  aawwaayy,,  iitt  ccaann  bbee  eexxttrreemmeellyy

bbeenneeffiicciiaall  lloonngg  tteerrmm..  AA  sseellff--ccoonnffiiddeenntt  ssttuuddeenntt
iiss  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  ppaarrttiicciippaattee,,  aannsswweerr
qquueessttiioonnss,,  aanndd  lleessss  aaffrraaiidd  ooff  mmaakkiinngg

mmiissttaakkeess..

2 Academic
Potential 

TTuuttoorriinngg  hheellppss  iinnccrreeaassee  yyoouurr  cchhiilldd''ss
mmoottiivvaattiioonn  aanndd  aattttiittuuddee  ssoo  hhee  oorr  sshhee  iiss
aabbllee  ttoo  rreeaacchh  hhiiss  oorr  hheerr  ffuullll  aaccaaddeemmiicc

ppootteennttiiaall..  TTuuttoorriinngg  hheellppss  tteeaacchh  ssttuuddeennttss  ttoo
tthhiinnkk  ccrriittiiccaallllyy  aabboouutt  pprroobblleemmss  aanndd  hhooww  ttoo

ssoollvvee  tthheemm..  TThheessee  sskkiillllss  hheellpp  yyoouurr  cchhiilldd
ffaaccee  aanndd  oovveerrccoommee  cchhaalllleennggeess  hhee  oorr  sshhee

ffaacceess  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm

3 Teaching
Methods

TTeeaacchhiinngg  mmeetthhooddss  tthhaatt  iinnvvoollvvee  rreesseeaarrcchh
aanndd  ddiissccoovveerryy  pprroodduuccee  mmuucchh  mmoorree

eeffffeeccttiivvee  rreessuullttss..  TThhiiss  iiss  dduuee  ttoo  ssttuuddeennttss
bbeeiinngg  aaccttiivveellyy  iinnvvoollvveedd  iinn  ffiigguurriinngg  oouutt  wwhhyy
aanndd  hhooww  ssoommeetthhiinngg  wwoorrkkss..  TThhiiss  ddeevveellooppss
ccrriittiiccaall  tthhiinnkkiinngg,,  wwhhiicchh  ccaann  nnoott  oonnllyy  bboooosstt

aaccaaddeemmiicc  ppeerrffoorrmmaannccee  bbuutt  hheellpp  iinn  tthhee  wwoorrkk
eennvviirroonnmmeenntt  iinn  tthhee  ffuuttuurree..

4 Research Based
Methods

RReesseeaarrcchh--bbaasseedd  mmeetthhooddss  aarree  aallssoo  mmoorree
eenntteerrttaaiinniinngg  aanndd  eennggaaggiinngg  ffoorr  ssttuuddeennttss  aanndd

ccaann  iinnccrreeaassee  tthheeiirr  iinnttrriinnssiicc  mmoottiivvaattiioonn..
HHoowweevveerr,,  tthheeyy  aallssoo  rreeqquuiirree  mmoorree

pprreeppaarraattiioonn  oonn  tthhee  tteeaacchheerr’’ss  oorr  ttuuttoorr’’ss  ppaarrtt,,
wwhhiicchh  iiss  wwhhyy  nnoott  aallll  tteeaacchheerrss  aarree  aabbllee  ttoo

uuttiilliizzee  tthheemm  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm  oonn  aann
iinnddiivviidduuaall  lleevveell..

5 Processing
Time

IInn  aa  ggeenneerraall  llaarrggee  ccllaassssrroooomm  sseettttiinngg,,
ssttuuddeennttss  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  lleeaarrnniinngg  ssttyylleess  aanndd
ssppeeeeddss..  TThheerreeffoorree  tthheeyy  ddoo  nnoott  pprroocceessss  aanndd

aassssiimmiillaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  aatt  tthhee  ssaammee  rraattee..
SSoommee  ssttuuddeennttss  wwiillll  ddoo  ssoo  ffaasstteerr;;  ootthheerrss  wwiillll
nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  ffuullllyy  ddoo  iitt  bbyy  tthhee  ttiimmee  tthhaatt  tthhee

ccllaassss  mmoovvee  oonn  ttoo  aa  nneeww  ttooppiicc..
SSttuuddiieess  sshhooww  tthhaatt  aalllloowwiinngg  aammppllee  ttiimmee  ttoo
pprroocceessss  aanndd  aassssiimmiillaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  yyiieellddss
mmoorree  ssiiggnniiffiiccaanntt  rreessuullttss..  HHooww  lloonngg  eeaacchh

ssttuuddeenntt  nneeeeddss  wwiillll  vvaarryy..  

6 Relationships 

7 Coordinating
with School

8

Traditional
Tutoring

AA  ssttuuddyy  hhaass  sshhoowwnn  tthhaatt  ssttuuddeennttss
hhaavvee  iimmpprroovveedd  rreessuullttss  iiff  tthheeyy  ccaann
rreellaattee  ttoo  tthheeiirr  tteeaacchheerr..  TThhiiss  aallssoo

mmeeaannss  tthhaatt  wwoorrkkiinngg  tthhee  ssaammee  ttuuttoorr
lloonngg--tteerrmm  iiss  aallssoo  bbeenneeffiicciiaall  ffoorr

iimmpprroovveedd  rreessuullttss..  

SSttuuddiieess  hhaavvee  sshhoowwnn  tthhaatt  ttuuttoorrss  wwhhoo
ccoooorrddiinnaattee  pprriivvaattee  ttuuttoorriinngg  sseessssiioonnss
wwiitthh  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  ttaauugghhtt  aatt  sscchhooooll

hheellpp  ssttuuddeennttss  mmoorree  tthhaann  tteeaacchhiinngg
uunnrreellaatteedd  ttooppiiccss..  TThhiiss  ddooeessnn’’tt  mmeeaann

tthhaatt  ttuuttoorrss  nneeeedd  ttoo  tteeaacchh  eexxaaccttllyy
wwhhaatt’’ss  bbeeeenn  ttaauugghhtt  aatt  sscchhooooll..

IInnsstteeaadd,,  tthheeyy  ccaann  pprroovviiddee  aaddddiittiioonnaall,,
hhaannddss--oonn  pprraaccttiiccee  tthhaatt  hheellppss

rreeiinnffoorrccee  sscchhooooll  mmaatteerriiaall  aanndd  mmaakkee  iitt
mmoorree  aapppplliiccaabbllee  aanndd  rreellaattaabbllee..

AA  ssttuuddyy  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  ffrreeqquueenntt  ttrraaddiittiioonnaall
ttuuttoorriinngg  sseessssiioonnss,,  eevveenn  iiff  tthheeyy  aarree  sshhoorrtteerr,,

pprroodduuccee  bbeetttteerr  rreessuullttss..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhaatt,,  tthhee
ssttuuddyy  eevvaalluuaatteedd  ttuuttoorriinngg  sseessssiioonnss  ooff  ddiiffffeerreenntt

dduurraattiioonn  ((ffrroomm  1100--6600  mmiinnuutteess))  aanndd  lloonnggeerr
sseessssiioonnss  ddiidd  nnoott  nneecceessssaarriillyy  yyiieelldd  mmoorree

ssuucccceessssffuull  rreessuullttss..  IItt  wwaass  tthheeiirr  ffrreeqquueennccyy  tthhaatt
mmaatttteerreedd  mmoorree,,  bbuutt  ooff  ccoouurrssee  tthhiiss  ddeeppeennddss  oonn

tthhee  iinnddiivviidduuaalliittyy  ooff  yyoouurr  cchhiilldd..

Success


