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Mieszkasz w ciasnym mieszkaniu?
Otaczają Cię przypadkowi sąsiedzi z którymi niewiele Cię łączy? 

Bezpieczeństwo Twoich dzieci jest dla Ciebie ważne? 
Marzysz, żeby się napić  porannej kawy na tarasie i podziwiać ogród?

Urokliwe i pełne zieleni miejsce na południe od Krakowa.

Marzenia się 
spełniają.

Zamieszkaj 
z nami.

Czuwaj, czyli bądź gotów. Zawsze i wszędzie. Do czego gotów? 
Do służby dla drugiego człowieka i ojczyzny. My, rodzice, wy-
chowujemy nasze dzieci dla świata, nie dla siebie. Robert Ba-
den-Powell – twórca skautingu, od którego wywodzi się polskie 
harcerstwo – był entuzjastą samodzielności. W każdym tego 
słowa znaczeniu: od samodzielności w codzienności przez nie-
zależność finansową po poczucie odpowiedzialności za siebie 
samego i swoją rodzinę. To właśnie osiągnięcie samodzielności 
i branie odpowiedzialności uważał za cel wychowania.
   Wychodzimy z domu. Jak to często bywa w dużych rodzi-
nach, z lekkim niedoczasem. W przedpokoju tłok, krzątanina, 
każdy szuka odpowiedniej części garderoby. Półtoraroczniak 
przy ubieraniu otwiera swoją szufladkę, znajduje buty i zaczyna 
zakładać. Spieszymy się, więc biorę mały bucik do ręki. Słyszę 
stanowczy i kategoryczny głos: „Siam!”. Starszaki już wylewają 
się z domu na zewnątrz w kierunku samochodu. Bucik w małej, 
nieporadnej rączce wędruje w kierunku stopy. Palce udało się 
włożyć, ale pięta to już wyższa szkoła jazdy. Mały nie podda-
je się i walczy. Widać wyraźnie, że wie, jak go włożyć, ale jego 
motoryka jeszcze bardzo go spowalnia. Mimo to czekam, zegar 
nieubłaganie przesuwa wskazówki, a ja pozostaję w bezruchu 
i oddycham. Jestem gotowa, żeby pomóc, ale nie wciskam się 
z moją pomocą na siłę. To czekanie jest dla mnie trudne. Dąże-
nie do samodzielności naszych dzieci uczy nas cierpliwości, to 
czas na obserwowanie i naukę powstrzymywania swoich nie-
potrzebnych działań.

To od nas zależy, na ile samodzielne będą nasze dzieci i na ile 
gotowe do służby innym.
   Wychodzę do ogrodu, słyszę koło garażu piłę. Zwabiona 
hałasem zbliżam się i zatrwożona patrzę, jak dziewięciolatek 
pracuje ostrą, dużą, buczącą wyrzynarką. Sama nie umiem tego 
sprzętu obsługiwać, staję i spoglądam z niedowierzaniem. Wy-
cina z deski miecz według przygotowanego wcześniej projektu. 
Stosik desek jest większy, bo jeszcze będą kolejne miecze dla 
młodszych braci. W środku cała drżę, widzę, że jeszcze niepo-
radnie posługuje się tą niebezpieczną maszyną, nie zawsze 
udaje mu się idealnie, a jednak tata mu pozwolił. W myślach 
analizuję, czy jego decyzja była na pewno dobra. Czuję, jak na-
pinają mi się wszystkie mięśnie w ciele. Pozostaję w bezruchu 
i staram się oddychać, nie jest to łatwe. Obserwuję i czekam, aż 
dokończy swoje dzieło.
   To poczucie sprawczości, samodzielność wspierana od 
najmłodszych lat – od zakładania butów poprzez zaufanie przy 
coraz bardziej niebezpiecznych pracach po oddanie dziecku 
odpowiedzialności finansowej – jest drogą do dojrzałości. Do 
życia dla innych.
   Rodzicu, czuwaj! Bądź zawsze gotów! Gotów do obserwa-
cji, żeby w odpowiednim momencie się powstrzymać i wycofać, 
żeby nie przeszkodzić w budowaniu samodzielności.

Czuwaj, czyli bądź gotów!

OD REDAKCJI



Kornelia Orwat

Nauczycielka muzyki (z wykształ-
cenia) oraz żona i mama trójki 
dzieci (z zamiłowania). Od ośmiu 
lat w edukacji domowej. W wolnych 
chwilach najchętniej czyta, muzyku-
je i szydełkuje. Od 2015 roku prowa-
dzi autorskiego bloga o rodzinie, 
ED oraz idei zero waste. 

dr Mirosław Orzechowski

Marcelina Metera

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

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

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. 

TEN NUMER KREDY WSPÓŁTWORZĄ

Zofia Konieczny

Licealistka w edukacji domowej. 
Kocha harcerstwo, musztrę i porządek 
(tego ostatniego nie widać w jej po-
koju). Hobbistycznie zajmuje się me-
diami społecznościowymi, kręceniem 
filmów, robieniem i publikowaniem 
zdjęć. Miłośniczka szyfrów, tajemnic  
i książek o szpiegach.

Jacek Niemiec
Uczeń klasy humanistycznej  
w krakowskim VI LO. Siedem lat 
temu wstąpił do szczepu Szarej 
Siódemki, gdzie pełni funkcję przy-
bocznego w 7 KGZ „Orle bractwo”. 
Tam właśnie rozwinęły się jego 
pasje do literatury, teatru i rozmów 
z ludźmi. 

Beata Mądra
Mówca motywacyjny dla kobiet, tre-
ner programu Archipelag Skarbów, 
twórca warsztatów dla dziewcząt, 
z pasji prezenter muzyczny, organi-
zator imprez okolicznościowych  
i wodzirej na potańcówkach, har-
cerka w Stowarzyszeniu Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza”, mama 
siódemki dzieci.

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. 

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. 

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. 

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).



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.

Jan Sawicki

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.

Dorota Piróg-Niemiec

Polonistka praktykująca metodę 
Montessori, zafascynowana prowa-
dzeniem uczniów do samodzielno-
ści i wolności. Mama czterech dziel-
nych synów. Działa w Harcerskim 
Szczepie „Solvay” w Krakowie.

Anna Staniewska dr Kinga Wenklar

Żona swojego męża i mama córki, 
z wykształcenia architekt, uczy 
architektów krajobrazu projek-
towania parków i komunikacji 
społecznej. W młodości – harcerka 
Szarej 7, od zawsze – włóczykij. 
Kocha góry, narty, książki, muzykę, 
fascynuje ją przyroda. 

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

Magdalena Ostrowska

Absolwentka geografii, była ultra-
maratonka, współautorka książki 
Szczęśliwi biegają ultra, przez lata 
dziennikarka. Dziś uczy jogi, studiu-
je psychologię i pisze do szuflady.

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.

Maciej Tryburcy

Mąż jednej żony i tata szóstki 
dzieci, przedsiębiorca internetowy 
z mazowieckiej wsi, zafascynowany 
inicjatywami społecznymi na rzecz 
edukacji i wychowania młodego
pokolenia.

Justyna i Jakub Wójcikowie

Małżonkowie od 10 lat. Rodzice 
Jasia, Oli i Wojtka, uczących się w 
ramach edukacji domowej. Justyna 
– dziennikarka, logopeda. Kuba – 
audytor.

Przemysław Zyra

Harcmistrz Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, komendant 
Północno-Wschodniej Chorągwi 
Harcerzy ZHR, mąż Agnieszki, ojciec 
Leona (3) i Marii (1), pracownik HR.
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UCZEŃ JAKO ISTOTA SPOŁECZNA

Zajęcia integracyjne – wszyscy je znamy. Ale czy jednorazowe działania mogą nas 
rzeczywiście przybliżać do celu, jakim jest budowanie dobrze współpracującej społeczności? 

 W jaki sposób możemy na co dzień wspierać integrację uczniów?

JOANNA OBUCHOWSKA

Integracja nie powinna być jednorazową odskocznią dla 
poprawienia atmosfery ani krótkim wstępem do nauczania 
prowadzonym jako zajęcia na „rozgrzewkę” w nowym roku 
szkolnym, a fundamentalnym elementem działań wycho-
wawczych, mającym swoje miejsce pośród codziennych 
aktywności dzieci i młodzieży. Nie ma bowiem bardziej 
sprzyjających nauce warunków niż przyjazna atmosfera, 
wsparcie rówieśników i zapewnienie bezpiecznej przestrzeń 
do podejmowania wyzwań, odnoszenia sukcesów i radzenia 
sobie z porażkami.

BUDOWANIE WSPÓLNOTY
Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak dużo potrafią inwe-
stować niektóre firmy w wyjazdy i szkolenia integracyjne? 
Skąd taki pomysł, żeby dorośli ludzie ganiali przez weekend 
po lesie i strzelali do siebie, grając w paintball, lub dawali się 
zamknąć w małym pokoju, by rozwiązywać zadania zupełnie 
niezwiązane z ich pracą? Odpowiedź jest banalnie prosta, 
choć nie zawsze oczywista: człowiek jako istota społeczna jest 
zobligowany do życia w grupach. Te z kolei często przybierają 
różne formy i kierują się różnymi wartościami i priorytetami, 

jednak w każdej z nich przyjmujemy jakieś ogólne zasady oraz 
warunki, do których powinniśmy się dostosować. 
   Właśnie dlatego już na etapie przedszkola i szkoły pod-
stawowej należy skupiać się na wdrożeniu uczniów w tajniki 
efektywnej współpracy i budowania społeczności działającej 
na rzecz wspólnego sukcesu. W wielu krajach (szczególnie tam, 
gdzie w dalszym ciągu króluje model pruski) edukację traktu-
je się jako proces przejściowy, przygotowawczy. Takie „życie 
na niby” w okresie oczekiwania na dorosłość i ułożenia sobie 
wszystkiego na nowo, w oparciu o wiedzę pozyskaną w szkole 
i najnowsze doświadczenia w świecie pełnoletniości i pracy za-
wodowej. Co ciekawe, według wyznawców takiego postrzega-
nia świata wiedzy nie da się uzupełnić, a postawy i umiejętności 
– jak najbardziej. Wiele lat pukałam się w czoło i myślałam, że 
akurat w tym szaleństwie nie ma metody. Jak się jednak okazu-
je, w wielu szkołach – np.: w Danii, Holandii, Indiach czy Finlan-
dii – spotkamy się z bardzo zróżnicowaną ofertą zajęć i ćwiczeń, 
których zadaniem jest tworzenie wspólnoty i integracja. 

INDIE
Jednym z najbardziej wartościowych rozwiązań, które chcia-
łabym zaproponować, są indyjskie zajęcia zwane „conglom”1. 

Podróże edukacyjne – w poszukiwaniu inspiracji
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Odbywają się one codziennie, podczas pierwszej godziny lek-
cyjnej. Ich celem jest zagwarantowanie przyjaznej atmosfe-
ry, stworzenie przestrzeni do lepszego poznania się uczniów 
i nauczycieli, doskonalenie współpracy w grupie oraz kształ-
towanie poczucia odpowiedzialności za wspólne cele, sukcesy 
i niepowodzenia. Zabawy integracyjne czy stosowanie metody 
problemowej mają na celu scalać grupę oraz uwydatnić war-
tość współdziałania. 
   Przykładem takiego zadania jest poproszenie uczniów 
o zbudowanie mostu mającego utrzymać i umożliwić prze-
mieszczenie piłki tenisowej z jednej części pomieszczenia 
do drugiej. Piłka po upuszczeniu na most z wysokości 10 cm 
nie może ponownie zostać dotknięta przez uczniów, a most 
ma znajdować się na wysokości minimum 30 cm. Nauczyciel 
bierze czynny udział w ćwiczeniu, jednak nie powinien do-
wodzić grupą ani podawać jakichkolwiek rozwiązań – może 
natomiast wykonywać przydzielone przez uczniów zadania 
jak zwykły uczestnik zajęć. Nawet jeśli zadanie nie zostanie 
wykonanie poprawnie, nie przekreśla to wartości tego proce-
su, możemy bowiem wspólnie z uczniami omówić, co się nie 
udało, na jakim etapie prace poszły w złym kierunku albo co 
mogliśmy zrobić lepiej. Refleksje po przeprowadzeniu ćwi-
czenia są niezbędne. Podczas takich zadań nie tylko zaobser-
wujemy, w jaki sposób przebiega współpraca w grupie, lecz 
także możemy wyłowić z grupy liderów, osoby podążające 
za wspólnie ustalonymi zasadami i indywidualistów, osoby 
kreatywne, myślące poza schematami. To również okazja, by 
dostrzec wszelkie inne cechy indywidualne wpływające na 
możliwości i umiejętności uczenia się. Te informacje z powo-
dzeniem możemy wykorzystać podczas planowania kolejnych 
zajęć i dostosowywania ścieżki kształcenia do potrzeb każde-
go dziecka. Ciekawym zakończeniem „conglomu” może być 
„krąg dobrego słowa”: wszyscy uczestnicy ćwiczenia siadają 
w kręgu i kolejno, każda osoba mówi jedno zdanie na temat 
tego, jak działania osób po jej prawej i lewej stronie uspraw-
niały pracę grupy. 

Warsztaty mogą zostać wprowadzone podczas godziny wy-
chowawczej lub jako rozgrzewka przed innymi zajęciami. Są 
bardzo efektywne w budowaniu wspólnoty i pomagają zaspo-
koić potrzeby przynależności, a ponadto znacząco poprawiają 
koncentrację, kształtowanie myślenia analitycznego 2, rozwój 
twórczości, kreatywności i innowacyjności, wzmacniają po-
stawy przywódcze u poszczególnych uczniów oraz usprawnia-
ją umiejętności planowania działań. Musicie przyznać, że taki 
zestaw kompetencji może znacząco poprawić osiągnięcia we 
wszelkich szkolnych dziedzinach. 

DANIA
W Danii wspólnotę buduje się nie tylko w szkole, lecz także 
poza nią. W większości dzielnic znajdziemy kluby młodzie-
żowe i świetlice, które mają stwarzać dzieciom i młodzieży 
przestrzeń do swobodnej zabawy, zapewnić wsparcie w nauce 
oraz pomoc w radzeniu sobie z problemami. Z reguły obiekty 
te podzielone są na kilka zasadniczych obszarów, które po-
zwalają na łatwiejszą organizację i szybsze przystosowanie 
się nowych członków do panujących zasad. Pomysł na kluby 
powstał w ramach walki z nałogami i uzależnieniem, które po 
2000 roku coraz częściej dotyczyły młodzieży i dzieci w wie-
ku szkolnym. W ciągu kilku lat funkcjonowania klubów od-
notowano ogromną poprawę w dwóch obszarach: zarówno 
zmniejszenie liczby uzależnionych od narkotyków, tytoniu 
i alkoholu, jak i lepsze wyniki szkolne. W wielu badaniach 
potwierdzono, iż dzieci częściej sięgały po używki z nudy lub 
z braku innych form uczestnictwa w życiu grupy. Wspólna na-
uka i odrabianie lekcji w zróżnicowanej wiekowo grupie oraz 
przy wsparciu osób starszych zaowocowały wspomaganiem 
rozwoju na znacznie wyższym niż wcześniej poziomie. Pra-
cownikami takich miejsc są zwykle psycholodzy, pedagodzy, 
nauczyciele czy pracownicy socjalni. 
   Odbywając staż w jednym z klubów, zwróciłam uwagę na 
fakt, że uczniowie (młodsi i starsi) zdawali się po prostu potrze-
bować miejsca, z którego nich ich nie będzie przeganiał, gdzie 
mogą swobodnie wdawać się w interakcje nie tylko z rówieśni-
kami. Dzielenie się posiłkami, jasny i zrozumiały dla wszystkich 
regulamin obowiązujący w klubie, przyjazna atmosfera i brak 
narzuconej formy spędzania czasu sprzyjały tworzeniu więzi 
i małej, chętnie współpracującej społeczności. 
   W Polsce jeszcze kilkanaście lat temu tego typu inicjaty-
wy były prowadzone w okolicznych domach kultury, z czasem 

Zastanawialiście się kiedyś nad tym, 
dlaczego niektóre firmy potrafią tak dużo 
inwestować w wyjazdy i szkolenia integra-
cyjne? Odpowiedź jest banalnie prosta, 
choć nie zawsze oczywista: człowiek jako 
istota społeczna jest zobligowany do życia 
w grupach. 



73

jednak zostały wyparte przez tematyczne zajęcia dodatkowe 
czy korepetycje. Warto jednak zaznaczyć, iż te formy kształ-
cenia nie stwarzają zbyt wielu możliwości do nawiązywania 
znajomości czy tworzenia relacji – najczęściej są to wyrwane 
z kontekstu całodziennej działalności dziecka zajęcia, wypeł-
nione po brzegi poleceniami i narzuconymi aktywnościami, 
skoncentrowanymi na rozwoju umiejętności i poszerzaniu 
wiadomości, nie zaś – zaspokajaniu potrzeb. 

FINLANDIA
W kraju północy wspólnotę buduje się na wiele sposobów: 
chociażby poprzez łączenie ławek, kierując w ten sposób 
uwagę na zadania zespołowe, tworzenie drużyn alarmowych 
mających na celu rozwiązywanie codziennych problemów 
i sytuacji kryzysowych, a nawet (moje ulubione rozwiąza-
nie) grupowe powtórki materiału. Z pozoru niewiele znaczą-

cy i niewyróżniający się proces – powtarzanie materiału do 
sprawdzianu czy po prostu w celu utrwalenia wiadomości 
– może nie tylko służyć jako trening pamięci, lecz także jako 
fenomenalna metoda zacieśniania więzi i tworzenia spójnej 
społeczności. 
   Zacznijmy od tego, że nauczyciel w klasie w fińskiej szko-
le odgrywa, nie do końca rozumianą przez inne europejskie 
systemy edukacyjne, rolę. Wspiera w naturalnym procesie 
uczenia się, nakierowuje na rozwiązania, pozwala zaspoka-
jać ciekawość i szukać własnej ścieżki edukacyjnej. Nie jest 
wyłącznie ekspertem, jedynym autorytetem i wyrocznią czy 
mówcą, osobą „wkładającą wiedzę do głowy”– każdego dnia 
asystuje, przygląda się, analizuje, dostosowuje treści i meto-
dy nauczania do indywidualnych potrzeb KAŻDEGO dziecka. 
Słowo, które w pewien sposób oddaje charakter działalności 
nauczyciela w Finlandii, to MENTOR. I dzięki temu krótkie-
mu wstępowi możemy zrozumieć, że uczenie się to zajęcie 
w 100% uczniów. Dlatego to oni (samodzielnie!) potrafią wy-
stawić sobie nawzajem ocenę, zauważyć, kiedy ktoś w grupie 
potrzebuje pomocy, gdzie ktoś popełnia błędy i w jaki sposób 
posługiwać się konstruktywną krytyką. Wyobraźcie sobie peł-
ną salę specjalistów, przed którymi wygłaszacie swoją prezen-
tację, nie szukacie poklasku u jednej osoby (nauczyciela), ile 
uczestników zajęć, tyle opinii i różnych wskazówek zachęcają-
cych do jeszcze lepszego przygotowania w przyszłości. 
   Przykładem takiej powtórki wiadomości było wspólne 
przygotowanie do sprawdzianu z matematyki. Dzieci kolej-
no podchodziły do tablicy i rozwiązywały zadanie przydzie-
lone przez nauczyciela lub rówieśnika. W trakcie dokładnie 
opisywały poszczególne elementy i działania, dzięki czemu 
utrwalały wiedzę na zupełnie innych zasadach: wcielając się 
w rolę nauczyciela eksperta. Reszta klasy cierpliwie czekała, 
aż dany uczeń zakończy swoją część pracy. Następnie chętni 
uczniowie uzupełniali brakujące informacje lub poprawiali 
ewentualne błędy – wszystko w formie koleżeńskiej i na zasa-
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dzie pomocy, nie zaś wytykania braków. Zadania rozwiązywali 
wszyscy, niektórzy mogli chętniej rozwijać kwestie teoretycz-
ne lub wzbogacać opisy o swoje interpretacje bądź ciekawost-
ki związane z daną tematyką ( jeden z uczniów podczas po-
wtórki z ułamków używał metafory z ciastem i klockami lego, 
posługując się wizualizacją w postaci rysunków i krótkiego 
nagrania na portalu YouTube). Nauczyciel ingerował w pro-
ces wyłącznie, jeśli zauważył, że żaden z uczniów nie zwrócił 
uwagi na błąd lub nieścisłość oraz przypominając o ramach 
czasowych. Na koniec takich zajęć prowadzący pytał uczniów, 
czy wszystko zrozumieli i są przygotowani do sprawdzianu, 
w przypadku wątpliwości lub trudności dzieci nie wstydziły 
się poprosić o pomoc. I również w takich przypadkach pomo-
cą służyli uczniowie, którzy uważali, że w pełni zgłębili temat 
i potrafią wytłumaczyć zagadnienia innym. 
   To właśnie takie rozwiązania nie tylko kształtują gru-
pę jako zgraną jednostkę społeczną, lecz także pomagają 
uczniom poczuć się częścią grupy. Dodatkowo kształtują 
myślenie krytyczne i analityczne, jak również podnoszą sa-
moocenę i wspierają budowanie adekwatnego i stabilnego 
poczucia własnej wartości. 

ASPEKT KULTUROWY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ
Staram się rzetelnie, obiektywnie przedstawiać wartościo-
we metody i rozwiązania, które z powodzeniem moglibyśmy 
wykorzystywać we własnym domu i w szkole. Nie mylcie jed-
nak mojego optymizmu i wiary w przenoszenie gór z bezkry-
tycznym i bezpodstawnym zachwytem. Wszystkie inspiracje 
sprawdzam w swojej pracy, nieraz w miejscach, w których 
słowo „zmiana” ma silnie pejoratywny wydźwięk. Da się. 
Trzeba tylko chcieć i dobrze się przygotować do podjęcia kro-
ków mających na celu podnieść jakość kształcenia i wycho-
wania. Ponieważ chciałabym, abyście uniknęli rozczarowań 
i ewentualnego zniechęcenia, podpowiem, na jakie trudności 
możecie się przygotować i z jakimi czynnikami zewnętrznymi 
i wewnętrznymi musicie się liczyć. 
   Jednymi z najważniejszych czynników stojących nam na 
drodze będą aspekty kulturowe. To one w głównej mierze wa-
runkują edukację w każdym państwie. Jeśli posyłacie swoje 
dzieci do tradycyjnych polskich szkół, może dziwić was fakt, 
że przerwy spędzają w klasach, nie mają przestrzeni do wy-
biegania się i rozładowania energii. Choć w krajach takich jak 
Finlandia, Szwecja czy Dania przerwy na świeżym powietrzu 

są nienaruszalnym prawem uczniów (Finowie nie zapomnieli 
zamieścić stosownego zapisu na ten temat we własnej kon-
stytucji!), w Polsce istnieje przytłaczająca ilość ograniczeń, 
by takie rozwiązanie wprowadzić. Nauczyciele boją się po-
nosić odpowiedzialność karną za ewentualne wypadki. Już 
nie wspominając o tym, iż zdarza się, że nawet otwarcie okna 
w klasie może prowadzić do przeziębienia ( jak sobie ma bo-
wiem układ immunologiczny radzić, z domu do samochodu, 
z samochodu do szkoły – to żaden spacer i wzmacnianie od-
porności…), a w związku z powyższym – wywołać serię skarg 
i zażaleń. Nie zniechęcajcie się jednak, są miejsca, w których 
nauczyciele nie ustają w staraniach, by te absurdy nie warun-
kowały ich pracy. 
   Najważniejsze we wprowadzaniu zmian i udoskonaleń to 
nie dopuścić do nieporozumień i niespójności. Warto na po-
czątek samemu „przetrawić” pomysły i zrozumieć, że może-
my wprowadzić zamieszanie w życiu młodego człowieka. Jeśli 
w jednej sferze życia będziemy wymagać od niego krytycz-
nego myślenia, swobodnej ekspresji i budowania wspólnoty 
poprzez współpracę, a w innej – wymagając bezwzględnego 
posłuszeństwa – dostosowania się do panujących zasad, bez-
krytycznego podążania za wytycznymi oraz pracy skupionej 
na indywidualnych osiągnięciach, możemy osiągnąć efekt 
odwrotny od zamierzonego. Zmiany wprowadzajmy mały-
mi kroczkami, uważnie obserwując dziecko i jego otoczenie. 
W ten sposób zapanujemy nad ewentualnymi trudnościami 
i efektami naszych działań oraz stale będziemy mogli udo-
skonalać kierunek obranej przez nas ścieżki wychowawczej 
w oparciu o indywidualne potrzeby naszych dzieci. 
   Pamiętajmy, że najważniejsza w takich procesach oprócz 
obserwacji jest konsekwencja. Nie wycofujmy się z prób przy 
pierwszych przeszkodach, nie zniechęcajmy się początkowy-
mi niepowodzeniami – dzieci wychowane w systemie „pracu-
jesz na siebie” trudno przestawić na współdziałanie i zaufa-
nie do innych. Nasze dzieci mogą czuć się zdezorientowane, 
mogą nie rozumieć, czego się od nich wymaga. Dajmy sobie 
czas na ustalenie nowych zasad i kilka porażek czy niedocią-
gnięć. Pamiętajmy, że uczenie się na błędach jest doskonałą 
formą zdobywania doświadczeń. 
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Warto poczynić wszelkie możliwe starania, by dobro wspólno-
ty i społeczeństwa stało wysoko w hierarchii naszego dziecka. 
Możemy wyobrazić sobie, jak wyglądałaby nasza przyszłość, 
gdyby to właśnie budowanie wspólnoty było najważniejszym 
elementem kształcenia szkolnego: celem edukacji byliby mło-
dzi i dorośli ludzie – mieszkańcy miast i wsi, wspierający lokal-
ne inicjatywy i wytwórnie, zaangażowani społecznie, życzliwi, 
chętni do udzielania pomocy. 
   Czy nie warto podjąć to wyzwanie, by za kilka lat móc 
zaobserwować takie zmiany w otaczającym nas społe-
czeństwie?

Tłumaczenie: „konglomerat” – według definicji – to zestaw, zlepek zupeł-

nie lub pozornie niepasujących do siebie części.

Składa się na nie: kreatywność, sprawne podejmowanie decyzji, uczenie 

się, rozwiązywanie problemów, a także myślenie systemowe, koncepcyjne 

i wizualne.
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