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TEN NUMER KREDY WSPÓŁTWORZĄ

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. 

Anna Chyra

 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.

Ewa Kaliszuk

Geograf i przyrodnik. Nieustannie 
zachwycona „chceniem” małych 
dzieci. Propagatorka edukacji 
w terenie, bo tam właśnie jest 
Świat czekający na poznanie.

Dominika Borgieł

Pedagog, terapeuta zajęciowy. Zako-
chana w Beskidach autorka projektu 
Mama na szlaku, wspólnie z mężem 
rozwija także działalność rekreacyjną 
pod nazwą Leśni Przyjaciele. Miło-
śniczka dobrej książki, ciszy i lasu.

Monika Bronicka

Żeglarka, reprezentantka Polski na 
Igrzyskach Olimpijskich w Sydney 
(2000) i Atenach (2004), podróżniczka, 
rzeczoznawca majątkowy, mama 
trójki dzieci. Autorka książek 
Przygoda na rafie.

Jacek Jarecki

Ojciec pięciorga dzieci. Dwoje 
najmłodszych uczy się od ośmiu 
lat w trybie edukacji domowej. 
Historyk z wykształcenia, 
nauczyciel z powołania. 
Zwolennik odszkolnienia. 

dr Grzegorz Kreiner

Doktor nauk medycznych w Instytucie 
Farmakologii PAN. W latach 1988–90 
drużynowy w krakowskiej Szarej  
Siódemce. Mąż Beaty i tata Krzysia. 
Lubi narty, góry i podróże – nieko-
niecznie te dalekie, ale w mniej  
znane miejsca i poza sezonem.

Jarosław Kania

Humanistyczny inżynier, ojciec trzech 
wojowniczych księżniczek, mąż coraz 
piękniejszej Joli i autor bloga oraz 
podcastu Ojcowska Strona Mocy.

Kamila Łężniak

Żona, mama dwójki chłopców, lingwi-
sta, anglista, nauczyciel akademicki 
i edukator prowadzący własną działal-
ność: www.morethanwords.edu.pl. 
Wolne chwile spędza w ogrodzie, 
pracując i bujając w obłokach.

Agata Major

Pedagog, logopeda, podróżniczka.  
Z pasją wykonuje swoją pracę,  
obserwuje świat dziecka i odkry- 
wa drogę rodzicielstwa. Szczęśliwa 
żona i mama trójki dzieci urodzo-
nych w domu.



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.

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. 

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

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).

Ola Sawicka 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.

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.

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.

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.

Dżemila Sulkiewicz
Tutor w licealnych klasach Montes-
sori ED, mama trójki dorosłych 
dzieci, socjolog, działaczka społecz-
na, restauratorka, mentorka, 
od niedawna początkująca 
pszczelarka.
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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. 

Hanna Wróbel 
i Przemysław Wróbel
Rodzice Kasi, Gabrysi i Jeremiego. 
Praktycy edukacji domowej.  
Z pasji podróży po Polsce stworzyli 
i prowadzą portal Dzieciochatki.pl. 
Hobbistycznie zajmują się pasieką  
i ogrodem. Kochają góry i książki.

Gosia Borczyk i Mateusz Zabłocki

Gosia jest neurobiologiem i nur-
kiem, Mateusz tutorem warszawskiej 
licealnej klasy ED i instruktorem 
wspinania. Oboje próbują latać  
na paralotni i czytają książki, bujając 
się w hamaku. 
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KSZTAŁTOWANIE INTELIGENCJI 
EMOCJONALNEJ

Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci należy zarówno do zadań rodziców, 
jak i nauczycieli. Najlepiej zdają sobie z tego sprawę przedstawiciele obu wspomnianych 

grup w krajach takich jak: Finlandia, Holandia czy Dania – to właśnie tam fundamenty 
pracy szkolnej stanowią zajęcia rozwijające empatię, refleksyjność, regulację stanów 

emocjonalnych i samoświadomość. By móc uczyć się sprawdzonych i efektywnych metod, 
zebrałam kilka inspiracji, które możecie wykorzystać w swoim domu bądź klasie. 

JOANNA OBUCHOWSKA

SKUTKI ODCZUWALNE PRZEZ LATA
„Nie płacz, tylko dziewczynki płaczą”, „Nic się nie stało”, „Mo-
głabyś się czasem uśmiechnąć” – na pewno każdy kiedyś usły-
szał te lub podobne słowa, nawet jeśli nie były one kierowane 
bezpośrednio do nas. Hamowanie stanów emocjonalnych 
i zaprzeczanie im to przyczyny, coraz częściej występującej 
wśród uczniów, depresji. Brak umiejętności ekspresji uczuć 
i emocji może prowadzić do zamknięcia się w sobie i nie-
adekwatnych lub zaburzonych reakcji. Jeśli nie nauczymy 
naszych dzieci i uczniów, jak radzić sobie ze stresem, z emo-
cjami, w jaki sposób je wyrażać, sami utrudnimy sobie życie, 
warunkując tym samym częstsze nieporozumienia oraz skom-
plikowaną współpracę i komunikację. 
   Jednym z największych wyzwań w pracy z dzieckiem jest 
wskazanie mu form radzenia sobie z trudnymi uczuciami lub 
znalezienie właściwej formy ekspresji. Pamiętajmy, że w wie-
ku przedszkolnym i wczesnoszkolnym najważniejszym środ-
kiem przekazu jest działanie, a najskuteczniejszą metodą 
nauki będzie w tym wypadku nauka przez naśladownictwo. 
Zatem rozmawiajmy z dziećmi o naszych uczuciach, pokazuj-
my im, jak reagujemy na stres, zmęczenie, smutek czy złość. 
Często bowiem możemy się spotkać z opinią, iż dzieci nie po-

winny widzieć rodziców ani nauczycieli w stanie wzburzenia 
bądź w sytuacjach problemowych. Jak zatem mają radzić 
sobie z przeżywaniem własnych trudności, jeśli nigdy nie 
widziały, jak się uspokoić lub jak traktować innych w takich 
momentach?

DANIA
W Danii możemy od kilku lat spotkać się z przedmiotem 
o wdzięcznej nazwie „empatia”, mającym rozwiązać problem 
z zamkniętym i niewrażliwym społeczeństwem. Przedmiot ten 
w dużej mierze opiera się na udzielaniu przestrzeni do dys-
kusji i prowadzeniu rozmów kierowanych, podczas których 
uczniowie mają możliwość postawienia się w sytuacji osoby 
mającej problemy. Zadania na przykładach oraz wchodzenie 
w role podnoszą świadomość uczniów i pozwalają zrozumieć 
inny punkt widzenia. 
   Jednym z najczęstszych ćwiczeń prowadzonych w gru-
pach jest analiza materiału filmowego, po której następuje 
praca zespołowa. Jej celem jest odnalezienie alternatywnych 
rozwiązań problemów lub stworzenie narzędzi – czy metod – 
radzenia sobie z nimi. Zajęcia zwykle podzielone są ze wzglę-
du na zakres tematyczny i dostosowane do planu rocznego, 

Podróże edukacyjne – w poszukiwaniu inspiracji
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np.: rozmowy o stresie i jego skutkach prowadzone są z odpo-
wiednim wyprzedzeniem w okresie egzaminów. 
   Trzeba jednak zaznaczyć, że podwaliny dla prowadzenia 
tego rodzaju zajęć są w Danii fundamentem edukacji: pra-
ce zespołowe i grupowe stanowią tam bowiem ponad 60% 
wszystkich aktywności. Co za tym idzie, dzieci od zawsze 
są przygotowywane do życia w grupie i współpracy społecz-
nej na każdym etapie edukacyjnym. Tworzą więzi i relacje, 
które nie tylko odpowiadają za zapewnienie poczucia bez-
pieczeństwa i przynależności, lecz także za atmosferę zajęć 
i kształtowanie umiejętności rozmawiania o sytuacjach trud-
nych. Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na moż-
liwość otworzenia się na innych i zrozumienia ich punktu 
widzenia jest motywowanie i podejście duńskich nauczycieli 
i rodziców do rywalizacji. „Rywalizuj ze sobą, nie z innymi” – 
to hasło przyświeca zarówno edukacji, jak i wszelkim innym 
sferom życia, np.: dyscyplinom sportu czy formom zatrud-
nienia. Powyższy cytat w dużej mierze pozwala zrozumieć, 
iż Duńczycy niechętnie porównują się do innych i nie starają 
się być „lepsi” od kogokolwiek, przyświeca im osiąganie sa-
modzielnie obranych celów i wykorzystywanie indywidual-
nych możliwości. Właśnie dlatego ich samoocena i poczu-
cie własnej wartości opierają się głównie na komunikatach 
wewnętrznych, nie zaś na opinii osób z zewnątrz. Te trzy 
składniki: lekcje empatii, szeroko rozumiana współpraca 
i skupienie na własnych możliwościach, pozwalają dzieciom, 
młodzieży i dorosłym w pełni rozwijać potencjał inteligencji 
emocjonalnej. 

HOLANDIA
Z kolei w Holandii możemy spotkać się z nieustannym 
podsumowywaniem zajęć i ćwiczeń z różnymi odmianami 
pytania o samopoczucie uczniów. Rozwijanie samoświa-
domości i rozumienia stanów emocjonalnych, które towa-
rzyszą ludziom bez ustanku, jest bardzo ważnym elemen-

tem pracy w holenderskich placówkach. Właśnie dlatego 
stałym punktem programu szkolnego jest często uzupeł-
nianie pamiętnika. Zeszyt, w którym uczniowie zapisują 
swoje przemyślenia i wnioski z całego dnia, jest zakładany 
na początku roku szkolnego i wykorzystywany przez wycho-
wawców w procesie kształtowania inteligencji emocjonal-
nej i usprawniania pamięci krótko- i długotrwałej. Każdego 
dnia pod koniec zajęć dzieci mają pół godziny na przela-
nie wszystkich swoich myśli na papier, bardzo rzadko na-
uczyciel prosi uczniów o opisanie jakiegoś wydarzenia lub 
konkretnych odczuć, najczęściej jest to forma swobodnego 
pisania, nieograniczonego zewnętrznym doborem tematu. 
Metoda ta przypomina technikę „Swobodnego tekstu” 
opracowaną przez Celestyna Freineta, jednak w przypadku 
holenderskich szkół brakuje elementów oceny i wspólnej 
poprawy prac – uczucia i refleksje w żadnym wypadku nie 
są poddawane jakimkolwiek klasyfikacjom czy osądom. 
W ten sposób unika się negowania uczuć oraz deprecjo-
nowania wartości procesu, jakim jest analiza przeżyć. Wy-
chowawca zwykle prosi chętnych uczniów o podzielenie 
się swoimi wnioskami, często również stara się w trakcie 
tych zajęć znaleźć czas na 2–3 konsultacje indywidualne 
(szczególnie jeśli w ciągu dnia zauważy, że któreś dziecko 
miało jakiś problem ze zrozumieniem nowych zagadnień 
lub zmagało się danego dnia z trudnymi emocjami). Uczeń 
ma prawo odmówić odczytania lub pokazania swoich no-
tatek, może też jednak dzielić się nimi z innymi uczniami 
– decyzja należy wyłącznie do właściciela pamiętnika. 
   Osobiście uważam, że tego rodzaju podsumowania po-
winny zostać zaadaptowane w każdej szkole i domu. Czę-
sto dni mijają w natłoku zajęć i bodźców zewnętrznych, nie 
pozostawiając ani chwili na przemyślenie i zrozumienie, 
co się wydarzyło w naszym życiu. Szczególnie na etapie 
szkoły podstawowej wiele spraw i uczuć umyka uwadze 
dzieci – ze względu na brak zrozumienia wartości uważno-
ści. W ten sposób nie tylko pomagamy dzieciom zrozumieć 
własne emocje, usystematyzować wiedzę i nowo nabyte 
umiejętności, lecz także wspieramy proces zapamiętywania 
i budowania autonomii – określania, co się im podoba, co 
lubią i jakie czynności sprawiają im przyjemność. Ta wiedza 
okaże się bezcenna w kolejnych latach, na etapie wybierania 
następnej szkoły, kierunku specjalizacji czy podczas dosko-
nalenia swoich zainteresowań i pasji. 

Często dni mijają w natłoku zajęć
i bodźców zewnętrznych, nie pozostawia-
jąc ani chwili na przemyślenie i zrozu-
mienie, co się wydarzyło w naszym życiu. 
Szczególnie na etapie szkoły podstawowej 
wiele spraw i uczuć umyka uwadze 
dzieci – ze względu na brak zrozumienia 
wartości uważności.
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FINLANDIA
Aby zwiększyć samoświadomość uczniów i uczulić na emocje 
przeżywane przez inne osoby z ich otoczenia, nauczyciele jed-
nej ze szkół w Turku, wprowadzili „drużyny alarmowe”. Zaczę-
to bowiem zauważać coraz większą obojętność dzieci na pro-
blemy, które bezpośrednio ich nie dotyczyły. Uwagę zwracał 
też brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
– przez automatyczne kierowanie wszystkich spraw do wy-
chowawcy bądź nauczyciela prowadzącego zajęcia. Drużyny 
alarmowe są aktualnie stałym elementem pracy szkolnej, 
początkowo jednak miały one formę projektu, miesięcznego 
wyzwania dla uczniów. 
   Pod koniec każdego tygodnia wychowawca grupy przy-
dziela losowo nowe osoby do drużyny, najczęściej są to 

4 osoby. Zadaniem zespołu na kolejny tydzień jest ustale-
nie dyżurów: uczniowie obserwują miejsca zabaw podczas 
przerw. Następnie określają podstawowe zasady działania 
w sytuacjach alarmowych. Drużyny mogą korzystać z instruk-
cji, opracowanych wspólnie z całą grupą na początku roku 
szkolnego, lub samodzielnie stworzyć nowy plan. To właśnie 
zespół reaguje jako pierwszy w sytuacjach konfliktowych 
i problemowych, do nich też kierują się inni uczniowie w razie 
kłopotów. Pierwszą reakcją jest rozmowa z zainteresowanymi 
w danej sprawie, po naradzie zespół decyduje, czy zaangażo-
wani mogą poradzić sobie samodzielnie, czy może wymagana 
jest interwencja całego zespołu, a na końcu – nauczyciela. Ten 
nie ingeruje w proces zespołowy i nie włącza się do dyskusji 
bez uprzedniego poproszenia o to przez drużynę alarmową. 

VARIA

Jednym z największych wyzwań w pracy z dzieckiem 
jest wskazanie mu form radzenia sobie z trudnymi 
uczuciami lub znalezienie właściwej formy ekspresji.
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W ten sposób okazuje zaufanie do uczniów i ich osądów oraz 
daje im możliwość wykorzystać wszelkie pomysły przed po-
proszeniem o pomoc z zewnątrz. W czasie mojej pracy w szko-
le podstawowej Martin Koulu zauważyłam, że kilka zespołów 
zostawało w sali zajęciowej po lekcjach, rozmawiając i samo-
dzielnie prowadząc mediacje pomiędzy poszkodowanymi. 
Bywały również sytuacje, w których dzieci z młodszych klas 
zamiast poprosić o pomoc nauczyciela kierowały swoją proś-
bę do kolegów z klas starszych. Niejednokrotnie mogłam za-
obserwować podejmowanie inicjatywy przez młodzież z naj-
starszej klasy i ich aktywne udzielanie wsparcia drużynom 
alarmowym z młodszych grup. 
   Dzięki takim zabiegom dzieci czują większą odpowiedzial-
ność za uczucia swoje i innych, chętniej podejmują inicjatywę 
w celu rozwiązania konfliktów i umiejętniej stosują narzędzia 
oraz metodykę rozwiązywania problemów. Dodatkowo zy-
skują poczucie sprawczości, bezpieczeństwa i niezależności, 
wzmacniają również pewność siebie i decyzyjność. 

ARTETERAPIA, MUZYKOTERAPIA JAKO FORMY EKSPRESJI 
EMOCJI
Inteligencją emocjonalną zajmuje się coraz większa liczba 
badaczy, pedagogów, psychologów i trenerów personalnych. 
To dzięki ich działalności mamy łatwiejszy dostęp do narzę-
dzi i literatury, przy pomocy których możemy wspierać rozwój 
emocjonalny naszych podopiecznych. 
   Na pomoc w kształtowaniu inteligencji emocjonalnej przy-
chodzą elementy arte- i muzykoterapii czy choćby metody 
takie jak: drama i improwizacja. Wchodzenie w rolę, analiza 
przykładów i stosowanie metafor są dla dzieci najłatwiejszym 
sposobem na zrozumienie i ekspresję własnych uczuć. 
   Bardzo dobrym pomysłem jest wykorzystanie techni-
ki dramy, „wcielanie się w rolę” po obejrzeniu filmu. Jeśli 
w produkcji zauważymy jakąś sytuację problemową bohatera, 
z którym uczeń mógłby się utożsamić, możemy przeprowa-
dzić krótką rozmowę, zaczynając od zadania kilku pytań: „jak 
ty zachowałbyś się w takiej sytuacji?”, „co mogłabyś zrobić, 

żeby uniknąć konfliktu?”, „czy uważasz, że bohater podjął do-
brą decyzję? Dlaczego tak myślisz?”. 
    W ramach ćwiczeń możemy również poprosić, aby dziec-
ko namalowało obraz – taki, który pasowałby do muzyki od-
twarzanej w trakcie trwania procesu twórczego. Po stworze-
niu dzieła podejmujemy rozmowę o uczuciach, jakie wywołał 
utwór, o tym, jakie dźwięki lub instrumenty wpływają na po-
lepszenie lub pogorszenie nastroju lub czy muzyka przywołała 
w dziecku jakieś konkretne wspomnienia bądź przemyślenia. 
Warto pamiętać, że sam proces twórczy nie będzie dla dziecka 
zrozumiały, jeśli po nim nie stworzymy przestrzeni do rozmo-
wy i refleksji. W tym przypadku to rozmowa kierowana najle-
piej wzmocni element kształcenia. 

HARMONIJNY ROZWÓJ NIEZMIENNIE NAJWAŻNIEJSZY
Żyjemy w czasach, kiedy w edukacji i wychowaniu musimy 
sobie postawić za nadrzędny cel harmonijny rozwój dziec-
ka. Nie można lekceważyć żadnej ze sfer na rzecz innej, 
gdyż efekty takich decyzji mogą się okazać nieodwracalne. 
Realizacja podstawy programowej, egzaminy zewnętrzne, 
przeciążanie obowiązkami szkolnymi i wynikającymi z zajęć 
dodatkowych – to wszystko sprawia, że coraz mniej czasu 
znajdujemy na to, by zadbać o zdrowie psychiczne naszych 
dzieci. Oczywiście takie zaniedbania nie dają o sobie znać 
od razu, dlatego właśnie odpowiedzialność jest zrzucana 
a to z rodziców na nauczycieli, a to z etapu na etap kształce-
nia. Na szczęście jednak znaczenie harmonijnego rozwoju 
i równowagi jest coraz częściej akcentowane w nieustannie 
zmieniającym się świecie. Powstaje coraz więcej filmów, 
zarówno dla dzieci (W głowie się nie mieści Pixar, 2015), jak 
i dla dorosłych (7 uczuć M. Koterski, 2018), które pomagają 
zrozumieć wagę zrównoważonego rozwoju emocjonalnego 
i konsekwencje jego zaniedbania. Produkcje te mogą być 
wykorzystane jako wstęp do głębszej refleksji i dyskusji na 
temat emocji i ich ekspresji. 

Warto pamiętać, że sam proces twórczy 
nie będzie dla dziecka zrozumiały, jeśli 
po nim nie stworzymy przestrzeni do 
rozmowy i refleksji. W tym przypadku 
to rozmowa kierowana najlepiej wzmocni 
element kształcenia. 
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