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Anna Marszałek

Żona, mama czworga dzieci, 
które nigdy nie chodziły do szkoły, 
opiekunka domowego ogniska. 
Uwielbia wieś, las, podróże po 
bezdrożach Polski i czytanie. Entuz-
jastka życia rodzinnego i edukacji 
domowej. Współautorka (wraz 
z Agnieszką Pleti) podcastu Więcej 
niż edukacja. Historyk. 

Beata Kamińska

Marcelina Metera

Mama z nastoletnim stażem, od 
kilku lat pracuje z najmłodszymi, co 
przynosi jej wiele radości, zwłaszcza 
w „leśnej przestrzeni”. Gdy tylko 
znajduje wolną chwilę, chodzi po 
górach, jeździ na rowerze, pływa, 
czyta. Kocha zwierzęta.

Matka pięciorga, po godzinach 
tłumaczka i redaktorka, nieule-
czalna społeczniczka, z serca 
homeschoolerka (choć nie zawsze 
praktykująca). 

Anna Chyra

TEN NUMER KREDY WSPÓŁTWORZĄ

 Z wykształcenia teolog, a z zamiłowa-
nia pełnoetatowa mama wspaniałej 
szóstki: trzech córek i trzech synów. 
Śpiewa w chórze wielogłosowym, 
ogląda filmy, słucha muzyki i jeździ  
na rowerze. Zawsze lubiła czytać,  
a dzięki edukacji domowej pokochała 
powieści historyczne.

Agnieszka Gardas

Matka dwóch nastolatków, miło-
śniczka leśnej edukacji, gór i lasu 
jako miejsca wypoczynku i ładowania 
baterii – pieszo, na rowerze i czasami 
na nartach.  Uwielbia dobrą książkę  
i kawę. Lubi podróżować z mężem na 
motocyklu, majsterkować i śpiewać.

Magdalena Lisak

Projektant i architekt wnętrz 
z wykształcenia. Artystka, za-
nurzona w literaturze dziecięcej 
i młodzieżowej. Towarzyszy swoim 
dzieciom w rozwoju i edukacji poza 
szkołą. 

Marta Linke-Kicińska
Żona, mama syna i trzech córek. 
Autorka wierszy, opowiadań dla 
dzieci i dorosłych, felietonów o życiu 
z cukrzycą insulinozależną oraz blo-
ga goszajka.pl. Współtworzy zespół 
Cud w Dolinie Baka. Kocha Kalisz 
i skrzypce. Na niewielkim metrażu 
mieści edukację domową. 

Katarzyna Gierycz

Biolog z zacięciem artystycznym. 
Żona i mama piątki dzieci, które od 
pięciu lat uczą się w domu. Czyta dużo 
i od zawsze. Edukacja domowa daje 
jej poczucie wolności oraz radość  
z ciągłego uczenia się i poznawania 
nowych rzeczy.

Ewa Kaliszuk

Matka dwóch nastolatków, miło- 
śniczka leśnej edukacji, gór oraz lasu 
jako miejsca wypoczynku i ładowania 
baterii – pieszo, na rowerze i czasami 
na nartach.  Uwielbia dobrą książkę,  
a także kawę. Lubi podróżować  
z mężem na motocyklu, majsterkować 
i śpiewać.

Anna Komorowska

Architektka krajobrazu, 
pedagożka, mama Franka i Antka, 
wspólnie z Michałem Rokitą 
prowadzi Pracownię k. Projektuje 
(nie)place zabaw. 

Barbara Marusarz

Praktykująca nauczycielka edukacji 
domowej, z zamiłowania i wyksz-
tałcenia logopeda. Poszukująca 
nieustannie wiedzy na temat 
uważności oraz twórczej edukacji.
Od niedawna pracuje metodą Marii 
Montessori. Uwielbia wędrówki po 
górach i jazdę konną. 

Ewa Maziarz

Absolwentka ekonomii, pisarka, 
entuzjastka edukacji domowej 
i nauki przez zabawę. Matka dwóch
synów, dla których pisze książki 
o tym, jak ciekawy jest świat.



Ola Sawicka

Agnieszka Pleti

Absolwentka astronomii, miłośnicz-
ka homeschoolingu. Razem z siostrą 
(Anną Marszałek) prowadzi podcast 
Więcej niż edukacja. Żona, mama 
kreatywnej piątki dzieci, które nigdy 
nie chodziły do szkoły. Duszą artyst-
ka kochająca przyrodę.

dr Mirosław Orzechowski

Jan Sawicki

Nauczycielka i propagatorka meto-
dy Montessori. Wspiera rodziców 
w przygotowaniach dzieci do 
Pierwszej Komunii Świętej (program 
Baranki). Szczęśliwa żona i mama 
siedmiorga dzieci. Bardzo lubi góry, 
narty i kaligrafię.

Doktor, inżynier, architekt kontynu-
ator tradycji Warszawskiej Szkoły 
Rysunku na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej. Członek 
Stowarzyszenia Akwarelistów 
Polskich. Autor projektu „Szkoła 
Patrzenia”.

Absolwent zarządzania na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. Uwielbiający 
odkrywać możliwości, jakie daje 
Internet, zwłaszcza w kwestii 
edukacji i rozrywki. Na co dzień 
pracuje z licealistami w ramach Klas 
Montessori LO ED.

dr Ilona Nieciąg

Koncertująca skrzypaczka, pedagog 
z wieloletnią praktyką. Założycielka 
Violin Consort w Krakowie. Prowadzi 
autorskie warsztaty skrzypcowe: 
Babiogórskie Eksploracje Wiolini-
styczne w Zubrzycy Górnej. Mama 
trójki dzieci. 

dr Kinga Wenklar

Doktor nauk humanistycznych, 
publicystka. Mama trójki dzieci 
uczących się poza szkołą. Edukację 
domową ma we krwi po przodkach. 
Duszą – tradycjonalistka w stanie 
permanentnej rebelii. 

Joanna Obuchowska

Pedagog zdolności i kreatywności,  
terapeutka pedagogiczna. Studio-
wała i uczyła w Polsce, Danii, Holan-
dii, Kolumbii, Finlandii i Indiach. 
Autorka projektów: Wymiana nauczy-
cielska – rozmowy międzynarodowe  
i Metodyczna degustacja. Pisze  
o podróżach edukacyjnych (www.
educationaleden.pl).

Marcin Sawicki

Nauczyciel historii, podstaw przed-
siębiorczości i metody Montessori. 
Razem z żoną prowadzą Fundację 
Królowej Świętej Jadwigi. Wspólnie 
założyli Montessori Mountain 
Schools. Uwielbia jeździć na 
rowerze i na nartach, czytać książki 
i spędzać czas z rodziną.

Ludmiła i Piotr Rycielscy

Ludmiła Rycielska jest psychologi-
em, zajmuje się metodologią i staty-
styczną analizą danych w Instytucie 
Badań Edukacyjnych. Piotr Rycielski 
jest pracownikiem naukowym na 
Wydziale Psychologii (Uniwersytet 
SWPS), bada rozwój poznawczy 
dzieci i młodzieży. Propagują leśną 
edukację. 
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JAK WPŁYWAĆ NA WSPIERANIE 
HARMONIJNEGO ROZWOJU?

 W serii artykułów dotyczących warunków wspierania rozwoju w Finlandii, Holandii, 
Indiach, Kolumbii, Hiszpanii, we Włoszech i innych krajach, w których miałam okazję pracować, 
skupimy się na wielu pomijanych aspektach kształcenia i wychowania. Między innymi na budo-
waniu relacji i wspólnoty, podnoszeniu samooceny i wzmacnianiu poczucia własnej wartości, 

kształtowaniu krytycznego myślenia, autorefleksji, a przede wszystkim na wprowadzaniu 
oddolnych zmian, które zaczynają się małymi krokami – od przemiany siebie samego.

JOANNA OBUCHOWSKA

PORÓWNANIA SŁUŻĄCE UCZENIU SIĘ
Dorastaliśmy w atmosferze ciągłych porównań: „Nie mogła-
byś być taka, jak Basia, ona się tak świetnie uczy”, „Twój brat 
nigdy nie był taki niegrzeczny”, „Zachowujesz się jak łobuz”. 
Jakimś sposobem, dopiero od niedawna możemy zaobserwo-
wać wzmocnienie ruchu przeciw takiej metodzie naprawczej 
i motywowaniu zewnętrznemu. I choć coraz więcej jest świa-
domych rodziców oraz nauczycieli, niepowielających błędów 
poprzednich pokoleń, skłonność do nic niewnoszących zesta-
wień często przenosi się na inne sfery życia. 
   Porównywanie różnych systemów edukacyjnych stało się 
w naszych czasach normą, jednak tendencja do wynoszenia 
na piedestał wszystkiego, co niepolskie, nie wpływa dobrze 
ani na morale nauczycieli czy rodziców uczniów, ani na jakość 
edukacji w Polsce. Krytycyzm jest w porządku, o ile stosuje się 
go w oparciu o zasady konstruktywnej krytyki. Często słyszy-
my stwierdzenia typu: „tamtejszy system jest o niebo lepszy 
od naszego…”. Jednak czy taka polemika wnosi jakąkolwiek 
wartość? Ustalając, że wszędzie jest lepiej, stawiamy się w sy-
tuacji bez wyjścia. Poddając się nurtowi malkontenctwa (które 
według badań jest zaraźliwe i szkodliwe dla pracy mózgu! 1), 
w żaden sposób nie podnosimy swoich kompetencji ani nie 

zwiększamy zakresu wiedzy. Brak umiejętności podejmowa-
nia refleksji i wyciągania użytecznych wniosków jest w wielu 
krajach widoczny nie tylko wśród uczniów, lecz także wśród 
nauczycieli. 
    W serii publikacji „PODRÓŻE EDUKACYJNE – W POSZUKI-
WANIU INSPIRACJI” znajdziecie inspiracje do udoskonalania 
tego, co już macie, systemu, w którym pracujecie i wychowu-
jecie dzieci. Wyselekcjonowane przeze mnie pomysły mają 
służyć zarówno jako gotowe do wykorzystania koncepcje, 
jak i jako opcje wyjściowe do konstrukcji własnych rozwiązań 
czy technik. Takich, które w nauczaniu i wychowaniu pozwolą 
skupić się na często pomijanych aspektach rozwoju oraz w jak 
największym stopniu będą mogły służyć indywidualnym po-
trzebom waszych dzieci. 

BUDOWANIE RELACJI
Gdzieś w historii edukacji zginęła wartość relacji i poczucia 
bezpieczeństwa w szkole. Z biegiem czasu okazuje się, że zda-
wanie egzaminów i przechodzenie na kolejne etapy „bez pro-
blemów” (czytaj: z dobrymi ocenami) jest znacznie ważniejsze 
niż sam proces uczenia się. Ludzie stracili z oczu cel, jakim 
było dążenie do poznania świata, rozumienia istoty rzeczy. 

Podróże edukacyjne – w poszukiwaniu inspiracji
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Teraz ważne jest rozliczanie efektów, które coraz rzadziej po-
krywają się z faktycznym wysiłkiem włożonym w zdobywanie 
wiedzy oraz doświadczeń. I niektórym ciężko to zrozumieć, 
bowiem zaspokajanie podstawowych potrzeb człowieka: 
fizjologicznych, poczucia bezpieczeństwa, przynależności, 
uznania i samorealizacji, które w ogromnej mierze wyznaczają 
warunki i kierunek edukacji, schodzą na drugi plan, ustępując 
– realizowanej bezrefleksyjnie i w pędzie – podstawie progra-
mowej. I choć obserwując aktualną reformę, czasem brakuje 
mi nadziei na lepsze jutro edukacji, można dołożyć wszelkich 
starań, by zacząć zmiany małymi krokami, od siebie i swoich 
dzieci, by już po kilku dniach czy tygodniach zauważyć pierw-
sze efekty takich działań. 
   Zacznijmy od relacji – zarówno tej pomiędzy nauczycie-
lem i uczniami, samymi uczniami, jak i pomiędzy dziećmi 
i dorosłymi oraz dorosłymi między sobą. Edukacja bowiem 
to nie oderwane od siebie, niezależne elementy, a całość, 
na którą pracują wszyscy z otoczenia dziecka. Aby była ona 
efektywna, musimy nauczyć się współpracować i działać na 
rzecz wspólnie opracowanego celu. Relacja odpowiada za-
równo za zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, jak i przy-
należności czy uznania. Dlatego tak ważne jest tworzenie 
warunków sprzyjających nauce i, pomimo iż nie da się ich 
zmierzyć ani ocenić na egzaminach, to one właśnie w głów-
nej mierze wpływają na to, jak przebiega proces uczenia się 
i na ile jest efektywny.

FINLANDIA
Budowanie relacji w Finlandii zaczyna się od określenia, 
w jaki sposób uczniowie zwracają się do nauczyciela. Jest 
to sprawa indywidualna i ustalana na początku współpra-
cy – większość decyduje się na zwracanie się do siebie po 
imieniu, zmniejszając przy tym barierę pomiędzy nimi oraz 
nie wzmacniając przeświadczenia, że osoba dorosła jest 
ważniejsza, bardziej poważana niż dziecko. Są też tacy na-
uczyciele, którzy proszą uczniów, aby ci, zwracali się do nich 
per „ciocia” lub przy pomocy przezwiska – ten zabieg ma 
na celu wskazanie, iż relacja będzie przyjacielska i oparta 
na zaufaniu. Rewelacyjnym elementem budowania więzi 
jest przeświadczenie kulturowe, iż nazewnictwo nie warun-
kuje posiadania autorytetu u innych. Szacunek należy się 
wszystkim i powinien być okazywany zarówno uczniom, jak 
i nauczycielom. Fakt posiadania wyższego wykształcenia czy 

większego doświadczenia w jakiejś dziedzinie nie jest po-
strzegany jako warunek do poczucia wyższości względem 
innych. Jeśli w waszych szkołach nie uda się wprowadzić 
takiego zwyczaju lub obawiacie się reakcji na taką propozy-
cję, ustalcie z uczniami, że podczas godzin wychowawczych 
możecie się do siebie zwracać poprzez ustalone wcześniej 
przydomki. Opowiedzcie uczniom anegdotę związaną z wła-
snym szkolnym przezwiskiem, w ten sposób dacie im do zro-
zumienia, że macie do nich zaufanie oraz darzycie ich sym-
patią – najczęściej bowiem tego rodzaju zwroty stosowane 
są przez najbliższe otoczenie. 

HOLANDIA
W Holandii możemy spotkać się z różnego rodzaju rutyna-
mi, mającymi uzupełniać dzień szkolny o sytuacje, podczas 
których zarówno nauczyciele, jak i uczniowie tworzą rela-
cje oparte na wspólnych zainteresowaniach i uzupełniają-
cych się potrzebach. Jeden z cyklicznych elementów dnia 
szczególnie przypadł mi do gustu i sądzę, że z łatwością 
można dostosować do niego nawet najbardziej napięty gra-
fik szkolny. „Sąsiedzkie spotkania” – taką nazwę nadałam 
porannemu rytuałowi, w czasie którego nauczyciele wszyst-
kich klas, niezależnie od pogody, witają się z uczniami przed 
budynkiem szkolnym. Podczas tych 10–15 minut w przyja-
znej atmosferze nawiązuje się rozmowy na wszelkie tematy 
– prócz szkolnych. Jest to czas na poznanie się, podzielenie 
się swoimi pasjami, dokonaniami i zaproszenie innych do 
prywatnego świata, tak rzadko odwiedzanego przez zapraco-
wanych, skoncentrowanych na realizacji programu nauczy-
cieli. Rozmowy te często przybierają formę krótkich swobod-
nych pogaduszek, wymiany żartów lub anegdot czy zwykłej 
aktualizacji jakichś informacji. To proces w pełni naturalny, 
w żaden sposób nie jest kontrolowany ani kierowany przez 
nauczycieli. W rozmowach mogą uczestniczyć także rodzina 
lub przyjaciele ucznia (najczęściej osoba odprowadzająca 
dziecko do szkoły) – w ten sposób łącząc świat prywatny ze 
szkolnym. 

Edukacja to nie oderwane od siebie, 
niezależne elementy, a całość, na którą 
pracują wszyscy z otoczenia dziecka. 
Aby była ona efektywna, musimy nauczyć 
się współpracować i działać na rzecz 
wspólnie opracowanego celu. 

VARIA
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KOLUMBIA
Ciekawy pomysł na budowanie relacji można zaobserwować 
w Kolumbii – tam bowiem chętnie wykorzystuje się metodę 
Suzuki 2, w większości krajów znaną głównie muzykom i na-
uczycielom gry na instrumentach. Mimo iż autor metody nie 
odkrył Ameryki, stwierdzając, że dzieci od najmłodszych lat 
powinno się otaczać troską i miłością, dzięki czemu łatwiej 
będzie im skupić się na nauce i naśladowaniu bliskiej osoby, 
jego metoda zrewolucjonizowała świat edukacji muzycznej,  
a w ostatnich latach również kolejne sfery nauczania i wycho-
wania. W krajach Ameryki Południowej coraz częściej mówi 
się o potrzebie angażowania rodziców w proces uczenia się, 
starając się wymyślić sposoby na znalezienie czasu w napię-
tym grafiku dorosłych. Zachęca się ich do budowania relacji 
opartej nie tylko na więzi rodzic–dziecko, lecz także na wspól-
nych zainteresowaniach, wzajemnym rozbudzaniu ciekawości 
świata i aktywnym uczestnictwie w życiu małego człowieka. 
Wraz z szybkim rozwojem ekonomicznym i technologicznym 
nauczyciele wielokrotnie zauważali, że jedynymi formami in-
terakcji między rodzicami a uczniami były pytania: „jak było 
w szkole?” oraz „co chcesz zjeść na kolację?”. Zaczęto więc 

prowadzić badania mające na celu określenie, z czego wynika 
taki stan rzeczy. Wnioski okazały się tak banalne, jak zatrwa-
żające: większość rodziców odpowiedziała, iż nie ma z dziećmi 
żadnych wspólnych tematów do rozmowy. W odpowiedzi na 
takie podejście postanowiono stworzyć przestrzeń do nauki, 
w której zarówno rodzic, jak i dziecko znajdą się w roli ucznia, 
dzięki czemu będą mogli wspólnie przechodzić przez pewien 
proces i zbudować relację opartą na łączącej ich pasji czy celu 
– relację przyjacielską. Początkowo zajęcia te organizowano 
jako pozaszkolne, z czasem jednak w wielu szkołach odnoto-
wano ogromne postępy uczniów oraz wzrost zainteresowania 
innymi przedmiotami, w związku z czym poszerzano ofertę. 
Aktualnie w wielu szkołach możemy znaleźć między innymi 
zajęcia teatralne dla całych rodzin, lekcje gry na instrumen-
tach, sztuki walki, zajęcia gimnastyczne i plastyczne, sporty 
drużynowe, rodzinne ogródki szkolne, „lokalne fundacje”, któ-
re zajmują się organizacją wydarzeń szkolnych i zbieraniem 
środków na pomoc np. zwierzętom. Opcji jest wiele, są one 
w miarę możliwości dostosowywane do grafiku rodziców – 
zatem zajęcia odbywają się przed rozpoczęciem lekcji lub po 
ich zakończeniu. 
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AUTORYTET A RELACJA 
Wiele osób uważa, że rodzice i dzieci oraz dzieci i nauczycie-
le nie powinni być połączeni relacją przyjacielską. Według 
wielu ujmuje ona autorytetu, jest myląca dla dzieci i wzma-
ga konflikty poprzez brak wyraźnych granic. Po 10 latach 
obserwacji zróżnicowanych relacji w kilkunastu, bardzo 
odmiennych krajach, mam zupełnie inne odczucia i wnio-
ski. Umiejętność nawiązania przyjaźni z własnym dzieckiem 
lub uczniem jest kluczowa dla jego rozwoju oraz poczucia 
przynależności i uznania. O ileż łatwiej skupić się na nauce, 
gdy wiemy, że możemy liczyć na wsparcie, zainteresowanie 
trudnościami i sukcesami, z którymi mierzymy się podczas 
wielu lat nauki, czy nawet pomoc, gdy brakuje nam moty-
wacji i jesteśmy sfrustrowani. A żeby nie było wątpliwości, 
zwątpienie i brak chęci dopadają wszystkich niezależnie od 
wieku i poziomu wewnętrznej dyscypliny. 
   Wracając do domu bądź odpoczywając po ciężkim 
sprawdzianie, chętniej porozmawiamy na temat naszych 
zainteresowań, niż zdamy szczegółową relację lub odpowie-
my na serię nic niewnoszących pytań zamkniętych. Dlatego 
tak ważne jest, aby nauczycieli i rodziców interesowało, co 
uczeń ma do powiedzenia, czym chce się zajmować i jak od-
poczywać, by dać mu czas i przestrzeń na regenerację, tak 
by kolejne wyzwania edukacyjne nie były niekończącą się 
męczarnią. Każdy zasługuje na relaks i zdystansowanie się 
do przeżyć oraz emocji, nie traktujmy zatem dzieci wyłącznie 
jako uczniów, dajmy im szansę na bycie ludźmi – z różnymi 
potrzebami, zainteresowaniami i cechami osobowości. 
   Dbanie o harmonijny rozwój – zatem taki, w którym 
tak samo ważna jest sfera poznawcza, jak społeczna, emo-
cjonalna czy fizyczna – jest w naszych czasach konieczno-
ścią. Instytucja szkoły, w której dzieci i młodzież spędzają 
ogromną część swojego życia, powinna być przygotowana 
do zagwarantowania pełnego pakietu rozwiązań i metod, 
które doprowadzą do tego, że absolwent będzie świadomym 
obywatelem, wartościowym współpracownikiem, wspiera-
jącym liderem i wrażliwym człowiekiem. Biorąc przykład 
z placówek zagranicznych czy z całych systemów, postaraj-
my się nie skupiać na tym, w jaki sposób zapewnić naszym 
uczniom wysokie wyniki na egzaminach. Budowanie relacji 
jest jednym z elementów, które powinny warunkować inne 
działania na rzecz edukowania i wychowania. Bez relacji nie 
jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom poczucia bezpieczeń-

Bez relacji nie jesteśmy w stanie zapewnić 
dzieciom poczucia bezpieczeństwa, bez 
którego z kolei nie ma mowy o efektywnej 
i trwałej nauce. Nadrzędnym celem rodzi-
ców i nauczycieli powinno być uświado-
mienie dzieciom, iż nie powinny się bać 
porażek, udzielania błędnych odpowiedzi 
czy podejmowania wyzwań.

stwa, bez którego z kolei nie ma mowy o efektywnej i trwałej 
nauce. Nadrzędnym celem rodziców i nauczycieli powinno 
być uświadomienie dzieciom, iż nie powinny się bać pora-
żek, udzielania błędnych odpowiedzi czy podejmowania wy-
zwań, strach bowiem prowadzi do wycofania i narzucania 
sobie ograniczeń, które znacznie wpływają na procesy po-
znawcze, jakość uczenia się i zdolność przyswajania wiedzy, 
nie wchodząc już w dyskusję nad tym, w jaki sposób oddzia-
łują na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. 
   Patrząc na całokształt pracy i aspekty kulturowe poszcze-
gólnych krajów, możemy zauważyć, że znacznie lepsze efek-
ty odnotujemy, kiedy po prostu zaczniemy traktować nasze 
dzieci jak ludzi, którym należy się szacunek, zrozumienie, 
wsparcie i uwaga. 

1 Jean Greaves, Patrick M. Lencioni, Travis Bradberry, Inteligencja Emocjo-

nalna 2.0. Wydanie udoskonalone, Gliwice 2011.

2 Shinichi Suzuki, Nurtured by Love: The Classic Approach to Talent Educa-

tion, Kalifornia 1993.
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