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dukacja domowa zaczyna w Polsce być coraz częściej 

wybieraną opcją ścieżki kształcenia już na etapie szkoły 

podstawowej. Taka decyzja zapada z różnych przyczyn, 

mogą to być indywidualne potrzeby i predyspozycje ucznia, brak 

zgody na standaryzację i uprzedmiotowienie uczniów w pol-

skich szkołach tradycyjnych czy chociażby chęć wypróbowania 

alternatywnych metod kształcenia. Sama również uważam, że 

świadomego wyboru dokonujemy wyłącznie w okolicznościach 

zapoznania się ze wszystkimi lub chociaż z wieloma opcjami. To 

w tym miejscu spotkała się kooperatywa edukacyjna Ponad Ho-

ryzont z moim wyobrażeniem raju edukacyjnego (Educational 

Eden – więcej na www.educationaleden.pl).Wszystko zaczęło 

się od poszukiwań rodziców, ich zrozumienia dla zindywiduali-

zowanych potrzeb dzieci, chęci zapewnienia im optymalnych 

warunków i okoliczności dla harmonijnego, zrównoważonego 

rozwoju. Powstał plan – założenie, jaką placówkę edukacyjną 

chcieliby stworzyć. Zaznaczyli, że typowa edukacja domowa 

również nie spełnia ich oczekiwań. Chcieli bowiem, by dzieci 

miały możliwość nabywać kompetencje niezbędne do bycia 

częścią społeczeństwa, takie jak np. współpraca rówieśnicza 

oraz by pracował z nimi nauczyciel, mogący realizować pod-

stawę programową w oparciu o nowoczesne/ innowacyjne 
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metody oraz tworzący program nauczania w oparciu o zain-

teresowania uczniów. Proces rekrutacji dzieci (i rodziców, do 

kooperatywy bowiem miały przystąpić całe rodziny jako osoby 

tworzące wspólnotę, patrzące w jednym kierunku) trwał kilka 

miesięcy. Poszukiwania nauczyciela ponoć również, choć na 

ten temat nie mam zbyt wielu informacji – wiem tylko tyle, że 

zostałam wybrana na to stanowisko jako osoba z najbardziej 

zbieżną z rodzicielską wizją edukacji i wychowania.Inicjaty-

wa kooperatywy edukacyjnej Ponad Horyzont jest wyjątko-

wa i w pełni innowacyjna. Rodzice uczniów, wsłuchując się 

w potrzeby i obserwując możliwości swoich dzieci, postano-

wili znaleźć alternatywę dla tradycyjnego systemu nauczania. 

Wspólnie koncentrujemy się na tym, aby stworzyć optymal-

ne dla każdego z nich warunki nauczania oraz wyposażyć je 

nie tylko w wiedzę, ale przede wszystkim w niezbędne, aktu-

alnie i w przyszłości, umiejętności oraz postawy. Postanowi-

liśmy stworzyć placówkę, której program bazował będzie na 

sojuszu metod. Naszym celem jest przede wszystkim harmo-

nijny, zrównoważony rozwój ucznia. Wierzymy, że jesteśmy 

w stanie dążyć do jego realizacji wyłącznie w procesie zindy-

widualizowanego procesu uczenia się i nauczania.Naszymi 

założeniami są przede wszystkim:

– JAK ŚWIADOMI RODZICE MOGĄ ODDOLNIE WPŁYNĄĆ NA EDUKACJĘ
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 zrównoważony rozwój; dbamy o to, by żadna sfera nie zo-

stała pominięta czy zdominowana w procesie kształcenia,

 operowanie komunikacją bazującą na Porozumienia Bez 

Przemocy (NVC wg Rosenberga) oraz pedagogiki Korczaka, 

w poszanowaniu do podmiotowości i autonomii dziecka,

 skupianie się na wspieraniu mocnych stron i rozwijaniu za-

interesowań każdego ucznia,

 indywidualizacja procesu kształcenia w zróżnicowanej wie-

kowo grupie, przy jednoczesnym dostosowaniu wymagań 

szczegółowych podstawy programowej do wieku ucznia,

 rozwijanie empatii, tolerancji i akceptacji odmienności, wy-

sokiego poziomu inteligencji emocjonalnej i świadomej 

samoregulacji uczniów, poprzez zajęcia z jogi, mindful-

ness, religii świata, jazdy konnej oraz autorskich warszta-

tów zoologicznych,

 wykorzystanie możliwości częstego przebywania na świe-

żym powietrzu w otoczeniu zwierząt folwarcznych i roślin 

uprawnych na pobliskich poletkach,

 stosowanie metodyki zaczerpniętej z najlepszych świato-

wych systemów edukacyjnych, np. *ńskiego i holender-

skiego oraz wprowadzanie najbardziej efektywnych metod, 

między innymi: kanadyjskie immersion (zanurzenie języ-

kowe), indyjski konglom (zajęcia mające na celu budowa-

nie wspólnoty i partnerstwa w grupie), japońska metoda 

Suzuki (zajęcia łączone dla uczniów i rodziców, podczas 

których tworzymy nowy system relacji między członka-

mi rodziny, oparty na partnerstwie i wspólnym procesie 

uczenia się), a także udoskonalona wersja czytania metodą 

bostońską, połączona z cotygodniowymi zajęciami w pu-

blicznej bibliotece”. 

Program nauczania zawierać będzie elementy planu dal-

tońskiego, planu jenajskiego, pedagogiki Freineta, Froebla, 

Montessori, a także poszczególne rozwiązania organizacyjne 

i metodyczne stworzone w szkołach publicznych i prywatnych 

w Finlandii, Danii, Indiach, Holandii i Kolumbii (Marti Koulu, 

Pushpalata British International School, Pushpalata Schools, 

Riverside School, Het Talent).

Przez całe wakacje wspólnie pracowaliśmy nad dopraco-

waniem szczegółów, szukaniem rozwiązań dla nadchodzą-

cych trudności – bo że takie się pojawią, mieliśmy pełną 

świadomość. Po pierwsze, każdy z nas pracując w trochę 

innej branży, wchodził do grupy mając jakiś zamysł na na-

sze działanie i poszczególne etapy współpracy. Co ciekawe, 

mimo niewielkiego doświadczenia i niezbyt precyzyjnego 

wyobrażenia jak założyć placówkę edukacyjną stworzoną 

od A do Z przez rodziców i niezbyt doświadczoną nauczy-

cielkę, placówka funkcjonuje od września i bez cienia wąt-

pliwości możemy stwierdzić, że początek naszej współpracy 

przynosi oczekiwane efekty. Warto jednak zaznaczyć, że 

w całym procesie mieliśmy możliwość korzystać ze wspar-

cia, wiedzy i doświadczeń Magdaleny Milczewskiej, dyrek-

torki Zielonego Przedszkola oraz kilku innych specjalistów. 

Cały proces najłatwiej oceniać, patrząc na dzieci i ich relację. 

To właśnie na budowaniu relacji rówieśniczych oraz tych 

łączących dzieci z nauczycielami i rodzicami skupiliśmy się 

w największym stopniu w pierwszych tygodniach. Byłam 

bowiem przekonana, że uczniowie, którzy darzą siebie na-

wzajem zaufaniem, mogą na sobie polegać, potrafią współ-

pracować, prosić o pomoc, widzą potrzeby innych i potrafią 

je zaspokajać, są lepiej przygotowani do rozpoczęcia pro-

cesu uczenia się i realizacji podstawy programowej. Mo-

im priorytetem w tym okresie było pokazać uczniom, że 

w dobrej atmosferze, posiadając umiejętność poddawania 

różnych sytuacji i wydarzeń refleksji, uczymy się znacznie 

więcej, na dłużej i mimochodem.W naszej codziennej pracy 

mamy kilka punktów stałych – tak zwanych rytuałów, które 

stanowią punkty kontrolne naszego harmonogramu oraz 

zmienne, zależne od aktualnych wydarzeń, potrzeb grupy 

lub jednego ucznia czy tematyki obranej w planie kształ-

cenia. Poszczególne zwyczaje mają większe, inne mniejsze 

znaczenie w procesie dydaktyczno-wychowawczym, jednak 

konsekwencja w ich stosowaniu jest kluczowa na etapie wy-

pracowywania odpowiednich nawyków i postaw u dzieci. 

Rytuały mogą mieć charakter: DZIENNY, TYGODNIOWY, 

MIESIĘCZNY, OKAZJONALNY.

1. POWITANIE
 Kontakt *zyczny (uścisk dłoni, ,,piątka”, przytulenie, spe-

cjalne przywitanie),

 Zasada 3 minut (poświęcenie pełnej uwagi uczniom),

 Krótkie rozmowy (pytania o poprzedni wieczór, o rodzeń-

stwo, hobby),– ,,To będzie dobry dzień” 

 krótkie podsumowanie.

2. PORANNE USTALENIE ORGANIZACJI DNIA
 Rozmowa w kręgu – ,,Jak się dzisiaj czuję?”,

 Zmiany plakietek (całe sekcje w przypadku dnia immersion),

 Zaznaczenie mijających dni na kalendarzu ściennym,

 Ustalenie dyżurów i obowiązków wynikających z planu dnia,

 Omówienie poprzedniego dnia,– Co jakiś czas analiza wy-

darzeń ze świata.

EMPOWERING MESSAGE

 A*rmacje,

 Wizualizacje,

 TPR – Total Physical Response (połączenia gestów, mimi-

ki z przekazem wiadomości, np. podczas Dnia Odkrywcy 

14.10.2019 – „Dziś jestem odkrywcą, jestem odważna/y, 
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ciekawa/y, cierpliwie obserwuję, stale doświadczam no-

wych rzeczy, szukam i analizuję”).

WPÓLNY POSIŁEK

 Celebracja posiłków, wspólne przygotowania do posiłku, 

rozmowy przy stole np.: ,,Jakie składniki potra"ę rozróż-

nić?”, wprowadzanie rodzinnej atmosfery, 

 Wprowadzenie ,,Na co mam dziś ochotę, co lubię jeść, ja-

kie składniki lubię najbardziej” itd.,

 Wspólne sprzątanie po posiłku przy ulubionej muzyce,

 Krótkie podsumowanie: ,,Czy poznałam jakiś nowy smak?”, ,,Czy 

coś mi zasmakowało?”, ,,Z czego składał się dzisiejszy posiłek?”.

SHOW-AND-TELL

 10 minut każdego dnia poświęcone na zaprezentowanie 

czegoś z własnego otoczenia, ulubionego przedmiotu czy 

zdjęcia. Codziennie inne dziecko prezentuje grupie co jest 

dla niego ważne. W poniedziałki – opowieść o weekendzie 

spędzonym z grupową maskotką.

REFLEKSJE POPOŁUDNIOWE

  W formie pamiętnika, rysunku, rozmowy w kręgu.

DOCENIAM – POZYTYWNA OCENA KOLEŻEŃSKA

 Rozmowa kierowana w kręgu – uczniowie dziękują innym 

za pomoc i/lub szczególne zasługi, zachowania, postawy. 

Uczą się doceniać swoje towarzystwo i współpracę.

PRZERWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

 Zabawy, zawody, spacery, ćwiczenia oddechowe, ,,minu-

ta krzyku”.

POŻEGNANIE

 Zasada 3 minut (pełna uwaga skierowana na uczniów).

 Kontakt "zyczny (,,piątka” uścisk, uścisk dłoni, grupowy 

uścisk, specjalne pożegnanie).

 Podziękowanie za kolejny dzień, życzenie miłego popołudnia.

ŚWIĘTOWANIE SUKCESÓW

 Wspólnie świętujemy sukcesy uczniów zarówno na arenie 

szkolnej, jak i w życiu pozaszkolnym.

WSPÓLNE SZCZĘŚCIE

  W sytuacjach gdy dzieci, nauczyciel lub rodzice mają jakiś 

powód do radości, wspólnie tańczymy, przesyłamy sobie 

„dobre myśli” lub razem wybieramy formę świętowania.

UDZIELANIE WSPARCIA

  Trzymamy kciuki za innych w sytuacjach trudnych lub gdy 

życzymy komuś powodzenia.

ZMIANY ETYKIET I OZNACZEŃ – IMMERSION

  Codziennie podczas porannego kręgu zmieniamy etykie-

ty z planem dnia, w piątki wszystkie etykiety zmieniane są 

na wersje w języku angielskim.

AUTONOMIA ORGANIZACYJNA – WYBORY UCZNIÓW

Raz w tygodniu uczniowie podczas porannych rytuałów decy-

dują o organizacji planu dnia – od ich potrzeb będzie zależało 

jaki program realizujemy i jaki wymiar czasu poświęcamy na 

dane czynności (Summerhill). W ten sposób udzielamy uczniom 

przestrzeni do podjęcia inicjatywy, decydowania o procesie 

uczenia się, przejmowania odpowiedzialności za swój rozwój, 

rozwijamy u dzieci analityczne, krytyczne i logiczne myślenie 

(wyciąganie wniosków z poprzednio podjętych decyzji, pro-

wadzenie stałej ewaluacji, analiza wspólnych przeżyć i odczuć).

PODSUMOWANIE MIESIĄCA PRACY

PREZENTACJE PROJEKTÓW  
I EFEKTÓW PROCESU UCZENIA SIĘ

Tworząc elementy naszej ścieżki kształcenia oraz pracując 

nad autorskim programem staram się kierować wnioskami 

z ostatnich 6 lat doświadczeń w pracy w bardzo zróżnico-

wanych środowiskach edukacyjnych. Od ponad dwóch lat 

przekonuję nauczycieli w Polsce i poza granicami, że wszel-

kie zmiany jakich potrzebujemy w szkolnictwie możemy za-

cząć od siebie. Tworzę artykuły i scenariusze, dzięki którym 

nauczyciele mogą wprowadzać elementy najlepszych świa-

towych systemów edukacyjnych w swojej codziennej pracy. 

Działam zarówno na rynku polskim, jak i na arenie między-

narodowej. Prowadzę wykłady oraz zajęcia dla studentów 

pedagogiki i nauczycieli z różnych zakątków świata, podczas 

których zachęcam do korzystania z różnorodnych rozwiązań 
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i sojuszu metod, a także do nawiązywania nauczycielskiej 

współpracy międzynarodowej. Uważam bowiem, że na-

uczyciele potra!ący uczyć się od siebie nawzajem oraz 

wspierać się w przypadku trudności, są w stanie stworzyć 

edukację przyszłości. Sądzę, iż otwartość, ciekawość świata, 

pasja i stabilne, adekwatne poczucie własnej wartości są 

ważniejsze niż dobre oceny i wysokie wyniki na egzaminach 

(jak wiemy, niestety nie zawsze idą one w parze).Jako na-

uczycielka żądna wiedzy, poszukująca, wciąż patrząca z in-

nej perspektywy, podważająca „jedyne prawdy” i ustalone, 

dziesiątki, o ile nie setki lat temu, zasady, zauważyłam, że 

brakuje nam, nauczycielom, przestrzeni nie tylko do kon-

struktywnej, merytorycznej dyskusji, ale przede wszystkim 

wspólnego działania. Ucząc się od siebie, wymieniając się 

re%eksjami i doświadczeniami możemy zmienić oblicze edu-

kacji – tworzyć materiały i rozwiązania dla osób poszukują-

cych alternatywnych metod i modeli pracy w szkole.Uczę, 

w przekonaniu, że co zasieję, to zbiorę. Szanuję czas moich 

uczniów, ich potrzeby, zainteresowania i wybory. Jestem czę-

ścią społeczności, nie buduję muru między mną a uczniami 

twierdząc, że to na potrzeby wyznaczania granic, zachowa-

nia dyscypliny i budowania autorytetu. Uczę poszanowania 

dla natury i potrzeby zatrzymywania się w pędzącym świe-

cie. W swoich działaniach staram się podkreślać co jest dla 

mnie ważne i w co wierzę, daję moim uczniom przestrzeń do 

tego, by również potra'li określić swoją hierarchię wartości 

i to, co chcieliby przekazać światu. Odnalazłam ludzi i insty-

tucje, dla których głównym celem jest wspieranie młodych 

ludzi w kształtowaniu postaw propołecznych, wypracowa-

nie empatii, świadomości siebie, stabilnego i adekwatne-

go poczucia własnej wartości, umiejętności nawiązywania 

współpracy na wysokim poziomie, czyli przygotowanie do 

szczęśliwego, satysfakcjonującego życia, nie zaś do egza-

minów. Myślę, że właśnie dlatego zdecydowałam się wró-

cić do Polski. Odnalezienie społeczności, która pozwoli mi 

na nauczanie zgodne z moimi założeniami i wykorzystanie 

umiejętności, które nabywałam w podróży od lat, jest dla 

mnie sygnałem, że edukacja w naszym kraju małymi kroka-

mi, oddolnie zmierza w kierunku, który i ja obrałam. Chcę 

uczestniczyć w tym procesie i świadomie dzielić się wiedzą 

i doświadczeniami.Realizacja tych założeń nie byłaby możliwa, 

gdyby nie determinacja rodziców uczniów łączonej klasy 1. 

Jestem pod ogromnym wrażeniem ich zaangażowania i po-

dejścia, chłonę każdą możliwą rozmowę, uczę się, obserwu-

ję, nieustannie poddaję ich działania re%eksji. To co stworzyli 

dla własnych dzieci, w trosce o dobro, zrównoważony i har-

monijny rozwój, w poszanowaniu ich podmiotowości i pra-

wa głosu ma możliwość zmienić rzeczywistość i podnieść 

jakość edukacji. Co więcej, uważam (subiektywnie), że nie-

zwykle umiejętnie pokażą innym, że rodzice mogą angażo-

wać się w proces edukacji własnych dzieci, dokształcać się, 

zdobywać nowe kompetencje, szukać alternatywnych roz-

wiązań – wszystko aby wychować i wykształcić wartościo-

wego młodego człowieka.

 Joanna Obuchowska 
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