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Wszyscy 
ludzie 

są mądrzy
Jedni przedtem, 
drudzy potem.

Do pracowni Michała Anioła wszedł mały chłopiec i zapytał „Mistrzu, czemu tak stukasz 
w ten marmur?” Mistrz uśmiechnął się do niego i rzekł: „Bo w środku jest anioł, a ja mu pomagam 
się wydostać”… 

Teoria Wielorakiej Inteligencji  Howarda Gardnera została uznana za najważniejsze odkrycie 
nauk humanistycznych 20.wieku.  W telegraficznym skrócie tak można streścić jej główne zało-
żenia i przesłanie: Każdy człowiek jest inny. Każdy ma własny, indywidualny profil uczenia się. 
Koniec z dominacją w edukacji tzw. inteligencji szkolnej (językowej i matematycznej). Profil inteli-
gencji to manifestacja naturalnych zasobów i bogactw człowieka: jego zdolności i talentów. Świa-
tu potrzebne są wszystkie zdolności i talenty. Profil wielorakiej inteligencji nie jest stały, ale ma 
stałe, kluczowe cechy (dominujące inteligencje). Szkoła musi dostosować ofertę do wszystkich 
profili uczenia się.  Edukacja skonfigurowana w bogatym środowisku edukacyjnym to podsta-
wa pracy szkoły w 21.wieku. Podstawowe pojęcia: Edukacja skonfigurowana – klasa spectrum 
– wielointeligentne programy i metody pracy... Wszystko to już jest w praktyce – więcej będzie 
w kolejnym numerze. I zapraszamy do Ministerstwa Dobrej Edukacji, bo czas najwyższy! 
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EDUKACJI NOWEJ GENERACJI w XXI wieku0!
Ø	W latach siedemdziesiątych 20.wieku prace Howarda Gardne- 
 ra, Tony Buzana i Roberta Ornsteina wywołały rewolucję 
 w dotychczasowych poglądach na „inteligencję”. 
Ø	Zdegradowano dominację ilorazu inteligencji wskazując, że na- 
 wet wysoki nie przynosi sukcesów osobistych i życiowych,  
 więc dlaczego miałby wyrokować o inteligencji człowieka.  
 Ujawniono natomiast wiele różnych typów (rodzajów) inteli- 
 gencji, udowodniono, że wszystkie jej rodzaje mogą być  
 kształtowane i rozwijane, co znakomicie powiększa możliwości  
 uczenia się. 

Ø  Gardner ostatecznie mówi o 7 rodzajach inteligencji, są to:
 ● Inteligencja lingwistyczno-językowa

 ● Inteligencja logiczno-mtematyczna (inaczej numerycz- 
  no-logiczna) 

 ● Inteligencja muzyczna 
 ● Inteligencja wizualno-przestrzenna 
 ● Inteligencja kinestetyczna (inaczej inteligencja ciała) 
 ● Inteligencja interpersonalna 
 ● Inteligencja intrapersonalna (zwana też duchową) 

Na świecie, powszechnie już uważa się, iż Teoria Wielorakiej Inteligencji Howarda Gard-
nera stanie się wkrótce podstawą dla pracy dydaktyków i pedagogów, stanie się podstawą 
do konstruowania zasad.

Pięć umysłów dla przyszłości 
Howard Gardner mówi: 

Termin szkoła ujednolicona dobrze brzmi i kojarzy się ze sprawiedliwością – w końcu wszystkich traktuje 
się tam tak samo. Jednak kilka lat temu przyszło mi do głowy, że owo ujednolicenie jest całkowicie niespra-
wiedliwe. Oferta ujednoliconej szkoły skierowana jest do pewnego rodzaju umysłu, który możemy roboczo 
nazwać „szkolnym”. Czasami nazywam go umysłem przyszłego profesora prawa.

Jeśli jednak twój umysł pracuje inaczej – a nie tak wielu z nas ma zadatki na profesora prawa – szkoła 
z pewnością nie traktuje cię sprawiedliwie.

Jest podejście alternatywne, które chciałbym teraz przedstawić, prowadzące do zupełnie odmiennej 
koncepcji szkoły. Jest to podejście pluralistyczne, które opiera się na założeniu, że różni ludzie mają różne 
zdolności poznawcze i odmienne style poznawania.

Chciałbym przedstawić koncepcję szkoły skoncentrowanej na jednostce, w której poważnie traktuje się 
to wieloaspektowe podejście do inteligencji. Ten model szkoły jest częściowo oparty na odkryciach nauk, które nie istniały w czasach 
Bineta – na nauce kognitywnej (badaniu umysłu) i neurologii (badaniu mózgu). Jedno z takich podejść nazwałem tak 

Teoria Inteligencji Wielorakich.

Przez kilka dziesięcioleci jako badacz i psycholog zgłębiałem taj-
niki ludzkiego umysłu. Badałem jego rozwój, organizację i to, jak 
wygląda w pełni swego rozwoju. Obserwowałem, jak ludzie zdoby-
wają wiedzę, jak wykorzystują kreatywność, jak kierują innymi, jak 
zmieniają swój i cudzy umysł. Od czasu do czasu jednak przed-
stawiałem także poglądy na temat tego, jak nasz umysł powinien 
funkcjonować.

W Pięciu umysłach przyszłości zająłem się umy-
słami, jakie będą ludziom – czyli nam – potrzebne do funkcjo-
nowania w nadchodzących czasach – opisałem te typy umy-
słów, które powinniśmy rozwijać dla przyszłości.

Umysł dyscyplinarny obejmuje co najmniej jeden sposób my-
ślenia – charakterystyczny dla określonej dyscypliny naukowej, 
rzemiosła albo profesji. Wnikliwsze badania potwierdzają, że 
opanowanie jakiejś dyscypliny zabiera około dziesięciu lat. Umysł 
dyscyplinarny wie, jak systematycznie pracować, żeby poszerzać 
swoją wiedzę i umiejętności.

Umysł syntetyzujący pobiera informacje z różnych źródeł, pod-
daje je obiektywnej ocenie i zrozumieniu, a potem zestawia je ze 
sobą w sposób sensowny nie tylko dla osoby dokonującej syntezy, 
ale także dla innych osób. Umiejętność ta jest ceniona od dawna, ale 
w dobie coraz szybszego napływu informacji staje się niezbędna.

Bazując na dyscyplinarności i syntetyzowaniu, umysł kreatyw-
ny zajmuje się podbojem nowych terytoriów. Wysuwa nowe po-
mysły, stawia nietypowe pytania, stosuje nowe sposoby myślenia 
i przedstawia niespodziewane odpowiedzi. Jego wytwory muszą 
zdobyć akceptację dysponujących szeroką wiedzą odbiorców. Po-
nieważ wkracza na terytoria niepodlegające jeszcze rządom żad-
nych reguł, więc zawsze pozostaje przynajmniej krok do przodu 
przed najbardziej zaawansowanymi robotami i komputerami.

Dostrzegając, że w obecnych czasach człowiek nie może tkwić 
we własnej skorupie i nie wychodzić poza własne terytorium, 
umysł respektujący dostrzega i akceptuje różnice dzielące jed-
nostki i grupy ludzi, stara się zrozumieć „innych” i efektywnie z nimi 
współdziałać. W świecie, w którym wszystko jest wzajemnie owią-
zane, nietolerancja i brak szacunku to ślepa uliczka.

Umysł etyczny, operując na poziomie bardziej abstrakcyjnym  
niż respektujący, zwraca uwagę na naturę ludzkiej pracy oraz na 
potrzeby i pragnienia społeczności, w której człowiek żyje. Umysł 
ten wyjaśnia, w jaki sposób osoby pracujące dążą do celów wyż-
szych niż zaspokajanie własnych interesów i jak pojedynczy oby-
watele bezinteresownie dbają o poprawę losu wszystkich ludzi. 

Umysł etyczny przechodzi do działania dopiero wtedy, gdy to 
zrozumie.
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Wielorakie inteligencje  
w szkole

Inteligencja lingwistyczno-językowa
Dzieci o tej dominancie są mile widziane w szkole i spełniają na 

ogół szkolne oczekiwania: dobrze i dużo czytają, mają dobre pióro 
i dobre oceny.

 
Inteligencja logiczno-matematyczna (inaczej numeryczno-

logiczna) 
Dzieci o tej dominancie są także bardzo mile widziane w szkole 

i spełniają na ogół szkolne oczekiwania: nie mają kłopotów z reali-
zacją programu nauczania. 

Inteligencja muzyczna 
W tradycyjnej szkole dzieci o tej dominancie nie mają zbyt du-

żych możliwości rozwoju swojego talentu. Okazjonalnie – kiedy 
szczęśliwie dziecko o tej dominancie zostanie dostrzeżone, wyko-
rzystuje się  jego talent do okolicznościowych występów artystycz-
nych. Pewną szansą dla tych dzieci jest istnienie w szkole chóru 
lub muzycznych zajęć dodatkowych. 

Inteligencja wizualno-przestrzenna 
Dzieci o tej dominancie także nie mają zbyt wiele okazji do wyko-

rzystania swego talentu, chyba że za takie uznamy prace dekora-
cyjne i przygotowywanie okolicznościowych uroczystości.  

Inteligencja kinestetyczna (inaczej inteligencja ciała, małej 
i dużej motoryki) 

Ta dominanta jest rzadko wykorzystywana w szkole lub trakto-
wana jako przejaw talentu u dziecka. A nawet dzieci o tej dominan-
cie są niemile widziane w szkole, zwłaszcza kiedy przejawia się w 
„nieustającej potrzebie ruchu”. Na lekcjach rzadko wolno się po-
ruszać i wykorzystywać ciało do uczenia się. Toteż inteligencja ta 
nie ma praktycznie nagradzanej przez szkołę manifestacji, chyba 

że przejawy tej inteligencji zostaną zauważone przez nauczyciela 
wychowania   fizycznego i odpowiednio zagospodarowane. 

Inteligencja interpersonalna 
Dzieci o tej dominancie mogą mieć nawet spore problemy w 

szkole, gdyż mimo głoszonych haseł o stymulowaniu postaw pro-
społecznych, współpracy itp., w praktyce, np. na lekcji promowana 
jest cały czas praca indywidualna. Nawiązywanie relacji interper-
sonalnych na lekcjach, wzajemne pomaganie sobie jest wręcz za-
bronione i  oceniane negatywnie („nie ściągaj”). Osoby o tej domi-
nancie pojawiają się w samorządzie szkolnym i czasem tu mogą 
rozwijać swoje talenty.

Inteligencja intrapersonalna (zwana też duchową) 
Dzieci o tej dominancie są na ogół niedostrzegane w szkole. 

Szkoła ceni wysoko aktywność na lekcjach, rozumianą jako pełną 
gotowość do natychmiastowo udzielanej odpowiedzi. Osoby re-
fleksyjne oceniane są jako wycofane, nieaktywne.

 
A co z kreatywnością?  
Dzieci o tej dominancie są nawet odbierane jako zagrożenie dla 

szkoły! Kreatywność nie jest ceniona w polskiej szkole. Uznanie 
ma myślenie dywergencyjne – podawanie jednej właściwej odpo-
wiedzi. 

A tymczasem bez kreatywnych dzieci (ludzi) nie ma postępu na 
świecie! Ani koła, ani komputera, ani stron internetowych nie od-
krył, nie wymyślił… grzeczny uczeń, o dywergencyjnym – ulubio-
nym przez szkołę – stylu myślenia! Grzeczne dziecko obdarzone 
inteligencją szkolną nie wymyśli też sposobów na ratowanie świata 
od zagrożeń, nie wytworzy wielkich dzieł kultury i nie zaprojektuje 
szkoły na miarę potrzeb świata w 21.wieku!
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Każdy z nas przychodzi na świat z różnymi talentami, 
chyba po to, by wypełnić swoją misję,  
własny plan rozwojowy… 
by wykonać jakieś ważne zadanie. 

Co z tych talentów pozostaje? 

Posłuchajmy
bajki…

Pewnego dania zwierzęta założyły szkołę, aby młode zwierzęta przestały biegać sa-
mopas i zostały porządnie przygotowane do zwierzęcego życia. Wymyślono obowiązko-
we przedmioty, uznane za niezwykle przydatne w życiu. Tak więc każde zwierzę musiało 
brać udział w nauce biegania, wspinania, pływania i latania.

Kaczka wykazywała niezwykłe zdolności w pływaniu. Była zawsze najlepsza. Była na-
wet lepsza od nauczyciela. Osiągała jednak bardzo słabe postępy w bieganiu i lataniu. 
Ponieważ była bardzo słaba w bieganiu, musiała poświęcić więcej czasu na ten trening, 
więc  zaniedbała pływanie. Wprawdzie w efekcie poprawiła nieco umiejętności biegania, 
ale jej wyniki w pływaniu osiągnęły poziom bardzo przeciętny. Oczywiście nikt się tym 
nie przejął - przeciętność jest akceptowana.

Zając, który był najlepszy w bieganiu, nabawił się nerwowych tików w nodze. Spowo-
dowane to było przypuszczalnie dodatkowymi treningami pływackimi.

Wiewiórka była najlepsza we wspinaniu. Jednak … zaczęła wagarować, ponieważ 
miała dość codziennego upominania, ze nie jest dość w lataniu.

Orzeł był zawsze pierwszy w osiąganiu szczytów. Był jednak codziennie karany, ponie-
waż robił to niezgodnie z przyjętymi w programie zaleceniami.

(autor nieznany

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Które z Twoich talentów zostały w ten lub inny sposób przekształcone
    w mizerną przeciętność?
2. Dlaczego tak się stało?
3. Opisz działania w ramach repertuaru Twoich strategii pedagogicznych,  

    na rzecz ujawniania, wykorzystania i rozwijania zdolności i talentów   
     uczniów – innych ludzi?
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Pamiętam, jak będąc młodą mamą,az wy-
kształcenia pedagogiem, wpadałam w lekką 
zadyszkę: wspierać, stymulować, rozwijać, 
dostarczać bodźców – muzykę Mozarta do 
brzucha grać, książeczki kontrastowe razem 
oglądać, na basen z noworodkiem się za- 
pisać… później (a może wcześniej, bo bę- 
dzie za późno) wprowadzić angielski, szachy, 
sport itd. 

 Co wybrać? Jak szukać, czego szukać? Mak-
symalnie wypełnić czas dziecku, żeby „nie my-
ślało o głupotach”, czy dać mu się ponudzić. Tak, 
tak, jest taki głos w dyskusji zajęć dla dzieci, że 
TRZEBA DAĆ dzieciomCZAS na nudę. I o tym,  
że wartością samą w sobie jest swobodna zaba-
wa. Swobodna, bez trenerów i instruktorów, któ-
rzy określają zasady, w ramach których dziecko 
ma się poruszać. 

Czym się kierować
Nie mam ambicji do wyczerpania tematu 

– chcę jedynie zainspirować. Poruszyć kilka 
aspektów, których być może Drogi Rodzicu nie 
brałeś wcześniej pod uwagę, bo co dwie głowy, 
to nie jedna ;-) 

Czym się kierować, planując czas wolny dla 
naszych dzieci? Nie będę tu specjalnie odkryw-
cza – pierwszy czynnik to wiek naszej pociechy. 
Ale by dać dobry fundament ku refleksji, posłużę 
się koncepcją Howarda Gardnera. Psycholog 
ten znany głównie jako twórca koncepcji Inteli-
gencji Wielorakich, przedstawił w swojej książ-
ce „Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce” 
bardzo ciekawe spojrzenie na rozwój człowieka. 
Pisząc o inteligencji, scharakteryzował ją jako 
potencjał biopsychiczny oraz przedstawił natu-
ralną linię rozwoju każdej inteligencji. 

Jakie ma znaczenie ta naturalna linia rozwoju, 
zapytasz Rodzicu, jeśli ja tu stoję przed dylema-
tem: karate czy szachy, angielski czy lepienie z 
gliny. Spójrzmy…
● Gardner pisze, iż naturalna linia rozwoju za-
czyna się od inteligencji „surowej” – niewyćwi-
czonej zdolności schematyzowania, dotyczy ona  
dziecka ok. 1 roku życia. 
● Kolejny etap to wiek przedszkolny – charak-
teryzuje się wejściem w świat symboli takich jak 

język, muzyka, gest i ruch. 
● Okres wczesnoszkolny to wejście w system 
znaków: liter, nut, liczb. 
● Okres dojrzewania charakteryzuje się już całym 
wachlarzem umiejętności, zdolności do posługi-
wania się schematami, znakami, symbolami. 

Czas dzieciństwa i dorastania jest wła-
śnie TYM czasem, by zanurzyć się w świecie 
poszczególnych dziedzin, by móc niejako 
posmakować „z czym to się je”. (Dziedzina 
przez H. Gardnera definiowana jest jako dyscy-
plina, rzemiosło lub sztuka, która praktykowana 
jest w danym społeczeństwie).

Naturalna linia rozwojowa inteligencji

Kolejny element, który może być dla nas 
wskazówką, na jakie zajęcia posłać nasze 
dziecko, to naturalna ciekawość, zaintereso-
wanie. Czasem to jest jak błysk, olśnienie, ale 
reakcja ta zajdzie dopiero wtedy, gdy dziecko 
spotka się z konkretną dziedziną. By zaszła 
reakcja, musi być bodziec. I nie da się okre-
ślić, kiedy i gdzie może się to wydarzyć. Często 
osoby zafascynowane jakąś dziedziną wspo-
minają, że pierwsze zetknięcie się z konkretną 
ideą, twórczością, dziełem było jak olśnienie. 

Staramy się, by dziecko nasze miało zróż-
nicowane, pełne witamin posiłki – tak samo 
warto dostarczyć zróżnicowane doświadcze-
nia. Dać poczuć, zobaczyć, doświadczyć: nudy, 
swobodnej zabawy, świata muzyki, sztuki, gier 
(tak, tak, gier też).Nie będę wiedzieć, czy moje 
dziecko „aktywuje się”, jeśli nie będzie miało 
okazji stanąć „twarzą w twarz” z dziedziną, która 
go poruszy.

Chcesz, by twoje dziecko było twórcze, wnio-
sło w jakąś dziedzinę życia nowe treści, nową 
wartość w kulturę. Może brzmi to zbyt patetycz-
nie, ale nawet Einstein był na początku dziec-
kiem. Daj mu czas na poznanie języka dziedzin 
– ruchu ciała w tańcu, kreślenia (lub lepienia)
kształtów, wydobywania dźwięków…

Naturalna linia rozwoju kojarzy mi się z lej-
kiem. Dlaczego? Aby trafić na „swoją żyłę złota”, 
dziedzinę frajdy i rozwoju, warto (a może trzeba) 
przejść przez wiele światów, by w drzwiach któ-
regoś z nich westchnąć z zachwytu. 

Flow & slow
Flow i slow – o co chodzi? Termin flow roz-

propagował Mihály Csíkszentmihályi, psycholog  
zajmujący się motywacją. Określenie flow ozna-
cza stan uskrzydlenia, uniesienia, dokładnie oz- 
nacza – przepływ. Jest to moment, gdy zajmu- 
jąc się jakąś dziedziną, czymkolwiek – dzierga-
jąc na szydełku, lepiąc małe zwierzątka z plaste-
liny czy tańcząc – zapominamy o czasie i o gło-

dzie, tak pochłonięci jesteśmy czynnością, którą 
akurat wykonujemy. Myślę, że nie ma większej 
radości dla rodzica niż pomóc swojemu dziecku 
odkryć takie miejsce. 

Ale w każdej aktywnością, potrzebna jest mą-
drość. Zacytuję tu Carla Honoré: „często mniej 
znaczy więcej, a wolniej znaczy lepiej”. Carl 
Honoré jest autorem książek o wiele mówiących 
tytułach: „Pochwała powolności. Jak zwolnić tem-
po i cieszyć się życiem” oraz „Pod presją. Dajmy 
dzieciom święty spokój!”. Filozofia życia w stylu 
slow zaczyna wpływać na coraz więcej dziedzin 
życia: dobra żywność (slow food), miasta dobrej 
jakości życia (cittaslow). Warto też zastosować tę 
inspirację, planując rozwój naszych dzieci.

Podsumowując: 
1. Tak jak dbasz o bogate w witaminy jedzenie, 
zatroszcz się o różnorodne doświadczenia swo-
jego dziecka.
2. Bacznie przyglądaj się naturalnym przeja-
wom ciekawości swojego potomstwa.
3. Zastosuj analogię lejka – im młodsze dziecko, 
tym więcej pojedynczych doświadczeń, im starsze, 
tym więcej aktywności długoterminowych (ale pa-
miętaj – dla 11-latka rok to baaardzo długo).
4. Zastosuj radę Carla Honoré: „często mniej 
znaczy więcej, a wolniej znaczy lepiej”.

Agata Baj

Dziecko moje – skarb mój
O rozwijaniu talentów i zajęciach pozalekcyjnych

Inteligencja surowa Naturalna linia rozwojowa każdej inteligencji zaczyna się od niewyćwi- 
1 rok życia czonej zdolności schematyzowania, np. zdolność rozróżniania tonów  
 w inteligencji muzycznej albo oceniania trójwymiarowych układów w inte- 
 ligencji przestrzennej. Zdolności te wydają się uniwersalne. Inteligencja  
 „surowa” przeważa w pierwszym roku życia dziecka. 

System symboli W stadium, które zaczyna się po ukończeniu pierwszego roku życia, in- 
Okres przedszkolny teligencja przejawia się za pośrednictwem pewnego systemu symboli: ję- 
 zyka w opowiadaniach, muzyki w piosenkach, orientacji przestrzennej 
  w rysunkach, umiejętności kinestetyczno-cielesne w gestach i tańcu itd.

System znaków W miarę rozwoju każdą inteligencję razem z systemem symbolicznym 
Okres wczesnoszkolny zaczyna odzwierciedlać system znakowy. Nuty, litery, cyfry – znaki na 
 papierze wyrażające symbole.

Wachlarz  Na koniec inteligencje te wyrażają się całym wachlarzem zajęć zawodo
zajęć zawodowych wych. Np. inteligencja matematyczno-logiczna, która jest początkowo 
Okres dojrzewania  tylko zdolnością odróżniania pewnych schematów, rozwija się przez opa-
oraz wiek dorosły nowanie pewnego systemu symbolicznego i znakowego, osiąga dojrzały  
 wyraz w takich zawodach jak matematyk, księgowy, naukowiec czy kasjer.
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niebieski zielony niebieski
czerwony zielony niebieski 
czerwony zielony niebieski 
zielony niebieski czerwony
niebieski czerwony zielony 
niebieski zielony niebieski 
czerwony niebieski zielony 
niebieski zielony niebieski
czerwony zielony niebieski 
niebieski zielony niebieski

Instrukcja:
Zabawa polega na czytaniu tekstu w szczególny sposób - mówimy na głos jaki jest kolor czcionki, w którym napisane jest  

kolejne słowo. Ale to nie jest wcale takie proste, na jakie wygląda. Przekonaj się sam. Staraj się czytać coraz szybciej. Za-
proś innych domowników, kolegów. Czy komuś udało się przeczytać bezbłędnie?

Gra na pewno ćwiczy koncentrację uwagi, odporność na stres i porażki oraz pokazuje jak nas oszukuje mózg.

GRA W KOLORY
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POMOC  EDUKACYJNA
Kim jesteś 

jako kompetentna dorosła osoba 
przygotowana do udzielania wsparcia  

uczniowi – dziecku 
na drodze jego rozwoju?

Na czym polega
 Twoja rola? 
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Co daje szkoła... Twoim zdaniem
uczy, bawi do łez, wychowuje, nie wychowuje, stresuje, dręczy, niszczy, okrada, 

rozwija indywidualność, daje wykształcenie, organizuje życie towarzyskie, daje 
świadectwa, zapewnia opiekę, zatrudnia, integruje, inspiruje, ignoruje, zmusza, 
uczy przemocy, wywołuje agresję, wywołuje kompleksy, kontroluje, dostarcza wie-
dzę, uczy przetrwania, przechowuje miliony dzieci, podważa autorytet, buduje au-
torytety, kształci sportowców, frustruje, straszy, wywołuje fobię, unifikuje, ocenia, 
indoktrynuje, ewaluuje, ewoluuje, karmi, opiekuje się, drugi dom, miejsce gubienia 
różnych rzeczy i poczucia własnej wartości, gubi istotę, gubi diamenty, zabija ta-
lenty, dostarcza wrażeń, dostarcza przyjaciół, daje się lubić, porządkuje życie, daje 
długie wakacje, wzrusza wspomnieniami, wymiana doświadczeń, wymiana znacz-
ków, wymiana kaset, świat kobiet, emancypuje, feminizuje, uczy postaw prospo-
łecznych, uczy postaw aspołecznych, brudzi, odwszawia, fluoryzuje, oszczędza 
w SKO, kapciuje dzieci, upupia, zbiera makulaturę, pozwala eksperymentować, 
uczy brzydkich słów, dostarcza problemów wychowawczych, przygotowuje do ży-
cia, numeryzuje, etykietuje, ma sztandar, tworzy wspólnotę, katechizuje, uczy tra-
dycji, buduje socjalizm albo kapitalizm, organizuje życie kulturalne, sprząta świat, 
stanowi przedmiot troski ministra, walczy z analfabetyzmem, narusza prawa ucznia 
i narusza prawa człowieka,  manipuluje, niszczy zdrowie, zwalcza picie i palenie, 
uczy pić i palić, uświadamia  seksualnie, każe czytać, nie pozwala czytać, ograni-
cza, organizuje wybory, źródło hałasu, ratuje od zapomnienia patronów,  miejsce 
zamachów, krzywi kręgosłupy, promuje milczących, wysusza rybki, karmi rybki, 
daje kwiatki nauczycielom, uczy gotować, daje dach nad głową, daje się wyspać, 
zrywa ze snu, daje przeżyć, sprząta osiedla, produkuje makulaturę, umoralnia, 
organizuje akademie ku czci, zakaża grypą, infekuje, zwalcza kolory tęczy, rozwija 
i zwija artystycznie, rewia mody, aktualizuje świat dziecka i dezaktualizuje świat 
dziecka, wyciąga pieniądze, odciąga dzieci od rodzica, formalizuje rodzica, forma-
lizuje zwierzęta, rozwija samorządy, zaprasza prelegentów, organizuje wycieczki, 
daje zarobić artystom i korepetytorom, zużywa kredę, miejsce piractwa, przygo-
towuje do egzaminów, gromadzi pomoce, niszczy mapy, organizuje kluby, uczy 
o rozmnażaniu królika, skupia uwagę na pantofelku, niszczy mapy mentalne… 

INSTRUKCJA WYKREŚLANKI: 
Weź do ręki czarny marker i zamaż wszystko to, z czym się nie zgadasz. Użyj koniecznie sporej dawki poczucia humoru!

WYKREŚLANKA
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Świat się zmienia! Rozwój cywilizacji niesie ze sobą wiele różno-
rodnych zmian. Czasem na lepsze, a czasem na inne, tak inne, że 
patrząc wstecz dopiero sobie uświadamiamy, jak daleko i jak bardzo 
żyjemy inaczej niż nasi dziadkowie i ojcowie, i jak bardzo inaczej żyją 
nasze dzieci.

 
Obserwując procesy edukacyjne i wychowawcze Richard Louv skupia 

się na środowisku, w jakim wyrastają współczesne pokolenia. Na śro- 
dowisku kompletnie innym niż to miało miejsce jedno czy dwa pokolenia 
wstecz. Obecnie naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży jest dom 
i inne zamknięte przestrzenia wypełnione urządzeniami elektrycznymi 
i elektronicznymi. Świat przyrody, świat żywy jest w zasadzie tłem a nawet 
w zaniku.

Pierwszym przykładem na kolosalne zmiany środowiska jest wskazanie 
na fakt, że jeszcze nie tak dawno prawie połowa Amerykanów wychowy- 
wała się na farmach, w otoczeniu pól, lasów i łąk. W koegzystencji z na- 
turą, z roślinami i zwierzętami. Obecnie rodzin o charakterze „farmerskim” 
jest poniżej 2%. Życie przeniosło się do miast, do sztucznych osiedli, do 
zamkniętych, ogrodzonych obszarów a także do przestrzeni iluzji, sztucz-
nej rzeczywistości czyli do Internetu. Życie w takich enklawach ma zupełnie 
inne zasady. Niesie też ze sobą bardzo określone skutki. I zagrożenia.

Więź z przyrodą rwie się i zanika. Z tego wynikają 
jednoznacznie złe skutki dla zdrowia psychicznego i 
fizycznego. Czy można coś na to poradzić?

 Louv przytacza wiele rozmów i wywiadów z róż- 
nymi ludźmi i podsumowuje, że patrząc z perspek- 
tywy niewielu lat, widać jak przyroda zanika a na 
jej miejsce powstają sztuczne środowiska dla ludzi.  
Zanika wolność i swoboda poruszania się i doświad-
czania. Ludzie się zacieśniają w ludzkim otoczeniu 
lub wkraczają w świat elektroniczny. A natura, przy-
roda, życie… staje się abstrakcyjne. Życie koncen-
truje się w miastach a centrum życia jest często 
centrum handlowe. Aktywność kanalizuje się w zor-
ganizowanych formach, w miejscach zbiorowych 
zajęć i ćwiczeń. Przyroda z jej dzikością i różnorod-
nością staje się abstrakcją a nawet obszarem za-

kazanym. Wyjście do lasu jest nudne, dziwne, zaskakujące i mało cie-
kawe. Kto by tak chciał, gdy dookoła pełno innych, mocnych, wyraźnych 
bodźców. Rzeczywistość ta nowa wciąga i narkotyzuje. Przyroda milczy 
i cofa się w ciszy. 

Jednak to jest chore. I to jest źródłem wielu chorób i zaburzeń. Człowiek 
odsunięty od przyrody, od ciszy, pustki i nudy staje się istotą nadmiernie 
motywowaną do różnych działań i aktywności, zbiorem przeładowanym, 
workiem informacji, których nie ma czasu przemyśleć, życie płynie i ucie-
ka, nerwy szaleją, traci się urok życia, i choruje. 

Po tak smutnej konstatacji - autor jednak wskazuje na różne próby prze-
ciwdziałania, na aktywności organizacji, stowarzyszeń i fundacji w zakre-
sie przyrody i popularyzacji obecności człowieka w szeroko pojętej przy-
rodzie. Skupia się też na wymiarze edukacyjnym, szkolnym. Proponuje 
zacząć i prowadzić nieustającą dyskusję i rozmowę w szkołach i innych 
placówkach edukacyjnych, także w domach, rozmowy o wartościach, jakie 
ze sobą niesie przyroda, kontakt z naturą, uczestnictwo w różnych akcjach 
badawczych, edukacyjnych i poznawczych.

Warto przeczytać tę pracę. By po pierwsze zrozumieć istniejące i na-
rastające procesy wypierające przyrodę ze środowiska życia współcze-

snego człowieka, by po drugi się przestraszyć tych 
perspektyw, że zaczniemy żyć na pustyni miejskiej, 
w sztucznie kreowanej rzeczywistości fizycznej i in-
ternetowej,  a po trzecie, by dostrzec, że nie jest za 
późno, by zacząć działać na rzecz zachowania tego 
cennego dzikiego świata, który ludziom daje życie, 
spokój, ciszę i zdrowie.

Książka zawiera dodatek, w którym jest szereg 
propozycji dla aktywności na rzecz lokalnych i po-
nadlokalnych działań oraz wiele pytań i tematów do 
podjęcia na spotkaniach w domu lub szkole.

Polecam!
Jarek Budnicki

Richard LOUV „Ostatnie dziecko lasu. 
Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury?”

Mamania, Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa, 2014

Zespół deficytu natury
Mamy problem! 

Na naszych oczach kurczy się 
naturalna przestrzeń życiowa dzieci…
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          Brakujące ogniwo 
edukacji w szkole - warsztaty  

z efektywnego uczenia się i myślenia”

NeuroBox.pl

Od wielu lat nurtował mnie problem dlaczego tak mało dzieci 
odnosi sukcesy w szkole? Dlaczego zaledwie 20% dzieci ma 
bardzo dobre świadectwa na koniec roku? Dlaczego ok. 85% 
dzieci idzie do szkoły z zapałem i wielką motywacją i dlaczego 
po roku ta motywacja radykalnie spada? Dlaczego uczenie się 
jest trudne, skoro jest naturalnym procesem?

Odpowiedzi szukałam poprzez analizę wyników badań neuronauk, 
epigenetyki, a zwłaszcza niezwykłych badań profesor Marion Diamond  
– twórczyni nowoczesnej neurobiologii i m.in. pojęcia neuroplastycz-
ność mózgu. 

Prof. Diamond podważyła dotychczasową wiedzę na temat mózgu, 
genetyki i niezmienności potencjału mózgu. Udowodniła, że mózg nie 
jest zdeterminowany przez genetykę, tylko ulega wpływom środowiska. 

Prof. Diamond z zespołem ustaliła 5 standardów - najważniejszych 
czynników, są to:  
1. odpowiednia dieta (dieta bogata w substancje odżywcze. Warto  
 wiedzieć, że współczesne dzieci są przekarmiane, ale ich mózg nie- 
 dożywiony!)
2. ruch i ćwiczenia fizyczne (proces uczenia się to proces oparty na  
 ruchu całego ciała, ruch powoduje zwiększanie przepływu krwi do  
 komórek i produkcji molekuły zwanej „mistrzowską”. To małe białko  
 zwane BDNF. Kiedy BDNF jest podwyższone to część podwzgó- 
 rza odpowiedzialna za pamięć i naukę nowych rzeczy jest najbar- 
 dziej aktywna. W przeciwnym razie – mózg „zamyka się” na uczenie.  
 Uczymy się zatem tylko w odpowiednim stanie psychofizycznym).
3. stawianie zadań o pewnym stopniu trudności (co odpowiada strefie  
 najbliższego rozwoju wg Wygotskiego)
4. nowość (co ma związek ze zjawiskiem habituacji, przyzwyczajania 
 się do bodźców)
5. i miłość! (czyli relacje, dobra komunikacja, poczucie więzi, bezpie- 
 czeństwa, zaufania i  współodpowiedzialności) 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE PROJEKTU
Żadne dziecko nie planuje zostać słabym uczniem, ani uczniem 

z problemami wychowawczymi… Słabe osiągnięcia szkolne są czę- 
sto efektem braku umiejętności uczenia się w szkole. Sukcesy edu-
kacyjne (szkolne) są najlepszą profilaktyką wykluczenia społeczne-
go. Odnoszenie sukcesów edukacyjnych eliminuje większość proble-
mów wychowawczych oraz uruchamia w młodych ludziach odwagę, 
aby spełniać swoje marzenia i realizować zdolności i talenty!

Testowanie programów naprawczych w praktyce
Wyżej wymienione standardy oraz wiedza na temat psychologii roz- 

wojowej, w tym okresów krytycznych w rozwoju dzieci i młodzieży – sta- 
ły się fundamentem do opracowania programów doskonalenia nauczy- 
cieli i scenariuszy warsztatów dla uczniów. W ciągu 5 lat w projekcie 
wzięło udział ok. 1400 nauczycieli i ponad 18 000 uczniów. Nauczyciele  
mieli szkolenie (80 g.), superwizje (indywidualne i grupowe). To przy-
gotowało ich do prowadzenia 30 godzinnych warsztatów z uczniami.  

Uzyskane wyniki

Już po kilku godzinach warsztatów obserwowano poprawę zacho-
wania uczniów – stali się bardziej aktywni, kreatywni, odpowiedzialni. 
Wzrastała u nich ZARADNOŚĆ EDUKACYJNA, WIARA W SIEBIE, 

 POCZUCIE KOMPETENCJI. Coraz bardziej zadowoleni stawali się 
także nauczyciele. Po całym cyklu:

● Klasa uznana za najgorszą, w którą nie wierzyli nawet nauczyciele  
 stała się jedną z najlepszych klas w szkole, z ogromną wiarą we 
 własne siły i coraz większymi ambicjami
● Dzieci zaczęły dostrzegać się wzajemnie, zauważać zalety innych  
 osób, a także uwierzyły w siebie, swoje możliwości, dzięki czemu  
 zaczęły dostawać lepsze oceny
● W jednej szkole, gdzie w warsztatach wzięły udział wszyscy ucz- 
 niowie – szkoła otrzymała ze sprawdzianu szóstoklasisty średni  
 wynik plasujący się w 9 najwyższym staninie, 3 lata wcześniej 
 ich wynik mieścił się w 5 staninie.

Co to jest NEUROBOX?
Neurobox został opracowany na pod- 

stawie zebranych doświadczeń i dostoso- 
wany do możliwości, np. długi, 80 godzin- 
ny kurs doskonalenia nauczycieli został  
sformatowany do 3-modułowego e-kursu,  
z zawartością najważniejszych informacji  
z zakresu neuronauk w praktyce i wspie- 
rania rozwoju dziecka. Powstały także  
dodatkowe materiały, których brakowały  
w omawianym projekcie np. warsztaty  
z Kreatywności, myślenia, wsparcia do  
konkretnego przedmiotu (j. polski, mate- 
matyka). Powstał także NeuroBox dla 
przedszkola… aby zapewnić dzieciom 
możliwie równy start jak najwcześniej. Materiały dla tej grupy zostały 
uzupełnione o zestaw testów i zadań do badań przesiewowych dla 
profilaktyki trudności szkolnych (przetestowane w grupie 320 dzieci). 

NeuroBox? to projekt rozwojowy dla: przedszkoli – szkół podstawo-
wych – ponadpodstawowych – edukacji domowej – sprawdzone rozwią-
zania, przetestowane w setkach szkół w Polsce w latach 2010-2018. 

Rezultaty:  już 20-30 godzin warsztatów z uczniami przynosi rewe-
lacyjne efekty edukacyjne!

Po co warsztaty dla uczniów? Zawód? Uczeń…
Warto mieć świadomość,  że proces uczenia się w szkole to proces 

kulturowy, a więc – sztuczny. Dziecko wchodząc w progi szkoły – staje 
się uczniem i powinno zostać przygotowane do pełnienia tej roli. Tak 
jak dorośli do pracy…

Najbardziej brakującym elementem procesu edukacji jest przygoto-
wanie uczniów do uczenia się, a ponadto, że wystarczy inwestycja 
w wymiarze 30 godzin specjalnie opracowanych zajęć, aby ucznio-
wie opanowali kompetencje uczenia się i z uczniów słabych i średnich 
stali się uczniami z sukcesami edukacyjnymi.

NeuroBox.pl

Inwestycja 30 godzin! Czy to dużo?

PRZEDSZKOLE  
Wspieranie rozwoju dzieci. Profilaktyka trudności szkolnych. 
SZKOŁA PODSTAWOWA klasa 1-3  Uczenie się i Postawy. 
SZKOŁA PODSTAWOWA klasa 4-8  Uczenie się i Rozwój Osobisty.

NeuroBox.pl
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Żadne dziecko 
nie planuje zostać 
słabym uczniem, 
ani uczniem 
z problemami wychowawczymi… 
Słabe osiągnięcia szkolne są najczęściej  
efektem braku umiejętności uczenia się 
i/lub zablokowanych możliwości uczenia się w szkole.

Ogólnopolska kampania 
na rzecz rozwijania kompetencji  

efektywnego uczenia się  
i profilaktyki trudności szkolnych.

NeuroBox.pl
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Kochani taka historia 
– zakładamy własne  

Ministerstwo Dobrej Edukacji!

Nie da się zmienić systemu (szkoły) z dnia na dzień – nie zamknie-
my szkół, do których uczęszcza 5 mln dzieci – ale zawsze można wiele 
poprawić i zmienić, bo szkoła to nie mury, a ludzie: dzieci, nauczyciele, 
rodzice… i chcemy to właśnie zrobić: przekazać informacje, wiedzę, 
wzmocnić kompetencje.  

Chodzisz do szkoły jako nauczyciel, rodzic ucznia 
- Ministerstwo Dobrej Edukacji to miejsce dla Ciebie!

Czy może być LEPIEJ? Pewnie, że może! Tylko weźmy się za to od-
ważnie i radykalnie. I uwaga! Wszystko zgodnie z przepisami - w tych 
samych okolicznościach prawnych są szkoły publiczne, które pracują 
znakomicie – więc problem leży gdzieś indziej…

Przekierujmy więc energię narzekania na energię tworze-
nia lepszych stanów!

Budujmy szkołę wielostronnego rozwoju człowieka, o jakiej każdy 
marzy! W której dzieci poznają siebie i świat, a dorośli im w tym poma-
gają, miejsce przyjaźni, samodzielności i współpracy, szkołę, w której 
bardziej liczy się proces, a nie wynik. Jest to możliwe, nawet w aktual-
nych warunkach prawno-oświatowych. 

Budujemy więc nowe „wnętrze” szkoły, nowe „wnętrze”  
ludzi. 

Najwyższy czas, abyśmy świadomie zaczęli dbać o siebie i innych. 
Ludzie nie są automatami. Człowiek to istota bardzo skomplikowana, 
ale optymalnie funkcjonuje tylko na jednym paliwie: mieszance miło-
ści, troski i poczuciu sensu. Wszystkim się należy DOBRA EDUKACJA 
i... DOBROSTAN. 

Proponujemy łagodną rewolucję” poprzez zbudowanie miejsca dla 
nauczycieli, uczniów i ich rodziców, gdzie pokażemy nie co zmienić, 
ale W CO ZMIENIĆ! Nie co jest złe, ale JAK MA (MOŻE) BYĆ! 

Chcemy budować cegiełka, po cegiełce nowe „wnętrze” szkoły, przez 
doskonalenie wiedzy i kompetencji ludzi, którzy chodzą codziennie 
do szkoły (nauczycieli, uczniów i ich rodziny). Tymczasem nie da się 
5 milionów dzieci umieścić w szkołach leśnych, demokratycznych, 
w edukacji domowej czy innej strukturze, ponieważ 97% rodziców na 
to po prostu nie stać! 

Pokażemy nie co zmienić, ale W CO ZMIENIĆ! Nie co jest złe, 
ale JAK MA (MOŻE) BYĆ! Bo WSZYSTKO JEST MOŻLIWE! Ale w za- 
sadzie nie w przepisach jest problem, ale w świadomości i kompeten-
cjach (zarówno nauczycieli, jak i rodziców). Więc …

Nasz cel to zbudowaniu miejsca promującego edukację idącą w do-
brym kierunku!

Przypominamy EFEKT CARGO to robienie tego samego, w ten sam 
sposób. A to nie przyniesie nowych, lepszych rezultatów! Potrzeba 
innych, nowych działań, innego – bardziej efektywnego podejścia. 

Zaplanowaliśmy takie minimum działań na start: 

(1) pakiet wiedzy o rozwoju człowieka i procesu uczenia się (i wiedzy 
 naukowej na ten temat),  
(2) pakiet inspiracji na temat wdrożenie edukacji skonfigurowanej do 
 potrzeb każdego dziecka w wyniku zrozumienia zasady wspier- 
 nia indywidualnego rozwoju (w tym różnych metod pracy z dziećmi) 
(3) pakiet diagnostyczny dla profilaktyki trudności szkolnych i diagnozy 
 problemów rozwojowych u dzieci, 
(4)  pakiet prawny.

Wszystko w zrozumiałej, praktycznej formule - przedstawimy różne 
tematy ważne dla nauczycieli i rodziców uczniów: do poczytania, po-
słuchania, porozmawiania.

● Wydawnictwo „Mam Dziecko w Szkole” dla nauczycieli i rodziców, 
 o wspólnych sprawach i problemach, aby budować współpracę na 
 rzecz edukacji dzieci
● Webinary na temat rozwoju dziecka, czyli psychologia rozwojowa  
 w pigułce; o problemach rozwojowych, o metodach wspierania ro- 
 woju dziecka (np. educoaching), atrakcyjnych metodach naucza- 
 nia i wychowywania, jak pomagać dziecku w samodzielnym ucze- 
 niu się, a także rozwoju osobistym, sile i odporności psychicznej  
 dla dzieci i dla dorosłych.  
● Poradniki na różne tematy 
● Gry, zabawy, plakaty, karty do budowania dobrego klimatu i relacji  
 do wykorzystania w domu i szkole. 

To już NAJWYŻSZY CZAS, żeby wszyscy się dogadali i uwierzyli, że szkoła może być świetnym miej-
scem… rozwoju człowieka, wzajemnej troski, wspólnego uczenia się, działania i komunikacji! (nawiasem 
mówiąc, co byśmy zrobili z dziećmi – jakby nie było szkoły?) Czy wiecie, że w szkołach codziennie przez 
kilka godzin przebywa prawie 5 mln dzieci… i tak przez całe swoje dzieciństwo i dorastanie! TO WAŻ-
NE MIIEJSCE, pełne milionów marzeń, planów, radości, sukcesów, a często też smutków i zmęczenia… 
 Za dużo wysiłku, za mało efektów – coś musimy zrobić! Szkoła angażuje około 10 mln dorosłych (nauczy-
cieli, pracowników oświaty, rodziców i rodziny uczniów). TO PRAWIE 1/3 NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA! 

 Zróbmy to dla dobra naszych dzieci i nas wszystkich! 
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Małgorzata Taraszkiewicz
psycholog, neurometodyk, pisarz. Prezes Europejskie-
go Stowarzyszenia Psychologów i Pedagogów Szkol-
nych. Redaktor naczelna czasopisma „Mam Dziecko 
w Szkole”. Autorka baterii testów psychometrycznych, 
pakietu rozwojowego dla przedszkoli, szkół i edukacji 
domowej NeuroBox.pl oraz pakietu testów przesiewo-
wych do profilaktyki trudności szkolnych. Zajmuje się kreowaniem i wdraża-
niem programów edukacyjnych na rzecz rozwijania potencjału ludzkiego i bu- 
dowania modelu szkoły 21 wieku.

Elżbieta Ceglarska 
certyfikowany Quantum Success Coaching Academy  
Life Coach i Conversational Intelligence C-IQ® Coach.  
Specjalizacja coaching kariery zawodowej i przywódz-
twa. Jako ekspert naturalnych sposobów ochrony roś- 
lin, czyli życia... eksperymentuje, dozuje, zmienia, szu- 
kając najlepszych rozwiązań. W przeszłości: nauczy- 

ciel akademicki. Pracowała w Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji ds. 
Bezpieczeństwa Żywności, szefując w Departamencie ds. Zdrowotności Roślin.Zuzanna Taraszkiewicz 

filozof, ukończyła bioetykę- kologię człowieka. Trener, 
edukator, coach, wykładowca, choreoterapeuta. A tak-
że doula i ratownik medyczny. Ma za sobą setki godzin 
superwizji z nauczycielami, setki godzin warsztatów 
z uczniami i setki godzin z przyszłymi rodzicami jako 
doula. Autorka programów edukacyjnych i publikacji 
dla uczniów, nauczycieli.

Dorota Kujawa-Weinke  
zżyta z łąką, polem i lasem nauczycielka języka pol-
skiego, bibliotekarka i terapeutka w Szkole Podsta-
wowej nr 21 w Elblagu . Nie brakuje jej nigdy pomy-
słów, ale wiecznie czasu. Jest współautorką projektu 
ogólnopolskiego „Matematycznie na języku polskim,” 
prowadzi zajęcia filozoficzne i dyskusyjny klub książki,  

działa na rzecz edukacji regionalnej, wykorzystuje na lekcjach ruch i edu- 
kację w zgodzie z naturą. Pisze do Sygnału, Librusa i do szuflady. Ma certyfi-
kat Microsoft Innovative Educator Expert. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli 
i bloga edukacyjnego.

Małgorzata Rabenda  
z wykształcenia matematyk i informatyk, terapeuta pe-
dagogiczny, trener umiejętności społecznych. Dyrektor 
Szkoły Podstawowej, konsultant merytoryczny w Fun-
dacji Katalyst Education, trener i coach. Współtworzy 
portal matematyczny pistacja.tv. Autorka i realizatorka 
programów szkoleniowych z zakresu wdrażania no-

wych technologii i programowania, strategii i technik uczenia się oraz war-
sztatów kreatywności. Polski ekspert brytyjskiego programu edukacyjnego 
Apps For Good, Microsoft Innovative Educator Expert, Ambasador Edukacji  
Kulczyk Foundation. Należy do grupy SUPERBELFRZY RP. 

Joanna Górecka  
wszystko zaczęło się od ławki, w której wiecznie się wier- 
ciłam. Potem przyszedł czas na tablicę, do której jako 
nauczyciel również nie mogłam się przekonać. I w końcu  
pojawił się No Bell... Ale od początku. Jestem dr nauk 
humanistycznych, nauczycielką-polonistką. Pasjonuję 
się edukacją niecodzienną, nieopresyjną, angażującą. 
Mogę powiedzieć, że jest ze mnie edukacyjny freak, który w No Bell odnalazł 
swoje miejsce - najpierw jako nauczyciel, potem jako specjalista ds. rozwoju 
szkoły, w końcu jako dyrektor Instytutu Innowacji Dydaktycznych. 

Anna Konarzewska  
edukatorka, polonistka. Blogerka „Być nauczycielem…” 
- strony, za pomocą której inspiruje pedagogów na 
całym świecie- od Ameryki, przez Europę do Azji. Pro-
paguje w tym miejscu filozofię Korczaka w relacjach 
z uczniami i rodzicami. Prezentuje przykładowe sce-
nariusze lekcji z języka polskiego w liceum oraz wiele 

ciekawych i kreatywnych rozwiązań na prowadzenie lekcji wychowawczych. 
Wkrótce pojawi się na rynku jej pierwsza publikacja „Być (nie)zwykłym wy-
chowawcą”. Liderka Gdańskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Peda-
gogika”. Poza nauczaniem - dzieli z uczniami swoje pasje teatralne.

Ewelina Maruszewska-Majchrzak   
dyrektor generalny spółki prowadzącej przedszkole 
i szkołę Montessori. Specjalizuje się w budowaniu sa- 
modzielnych synergicznych zespołów. Stworzyła i wdro- 
żyła program pracy z nastolatkami w szkole Montes-
sori w Elblągu. Od 11 lat  wspiera rodziców nauczycieli 
i uczniów w rozwoju i osiąganiu celów zawodowych, 
edukacyjnych i rodzicielskich. Teraz  łączy edukację, biznes i ludzi  w orkie-
strę grającą melodię przyjemną dla ucha. Zaangażowana społecznie  wspie-
ra ludzi i organizacje w realizacji ich życiowych planów, jej pasją jest neuro-
biologia, porozumienie bez przemocy, coaching i budowanie marki on line. Mariusz Pencarski  

przedsiębiorca, koordynator projektów biznesowych 
i społecznych oraz współautor projektu o nazwie „Ha-
bitat. Ambasador EI Polska, czynnie biorący udział w 
projektach biznesowych i społecznych. Założyciel Ty-
skich Krawatów w Biznesie. Rozwija przestrzeń webi-
narów. Lider i trener.

Katarzyna Polak  
polonistka w białostockiej podstawówce, wioloncze-
listka i spełniona mama 4 dzieci. Każdego dnia stara 
się kreatywnie wspierać dzieci w ich rozwoju, stosując 
ocenianie kształtujące, aktywizując i grywalizując za-
jęcia. Autorka piosenek edukacyjnych, dzięki którym 
nauka sama wchodzi do głowy, Stosuje narzędzia cyf- 
rowe i metodę projektu w szkole. 

Marcin Stilburski 
fizyk i technik budowy okrętów. Zawodowo był: sprze-
dawcą, serwisantem sprzętu biurowego, wieloletnim 
administratorem sieci komputerowych, ostatnio pra-
cownikiem naukowo-technicznym, a totalnie ostatnio 
nauczycielem fizyki w szkole publicznej. Twórca idei 
Szkoły Minimalnej na FB. Motto: „Pozwalam się nieść, 
płynę i bujam systemem edukacyjny.”

Anna Tyrakowska   
Redaktor graficzny w wydawnictwie Mam Dziecko 
w Szkole i w projekcie Ministerstwo Dobrej Edukacji.

Współpracujemy z lekarzami, terapeutami, prawnikami, fundacjami, 
kreatywnymi nauczycielami i kreatywnymi rodzicami.  
Mamy energię, mamy kompetencję, mamy MOC!

Kim jesteśmy?



 

Mam Dziecko w Szkole, MARZEC 2019. 
Bezpłatny magazyn dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli 
o wspólnych sprawach i problemach. 

Redakcja: Małgorzata Taraszkiewicz 
 (redaktor naczelny) i Zespół.
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Uczy się Efektywnego Uczenia się.
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Co to będzie? Edukacyjna NASA (Nasza Alternatywna Szkoła), czyli wydawnictwa, radio, tele-
wizja i czasopisma. Inaczej: webinary, fimy, tutoriale, e-booki, mini kursy, poradnia psycho-pe-
dagogiczna, dział prawny, dział kreatywny, dział dobrych kontaktów i... dział windykacji optymi-
zmu (bo tu mamy spore zaległości!). 

Wszystko co ważne - wszystko dostępne 24/7 - w jednym miejscu - dla nauczycieli i rodziców dzieci 
w każdym wieku. Dla podniesienia wiedzy i kompetencji wszelakich.
 

Przekierujmy energię narzekania  
na energię tworzenia lepszych stanów świata! 

 
Zbudujmy szkołę wielostronnego rozwoju człowieka, o której każdy marzy! W której dzieci poznają siebie  
i świat, a dorośli im w tym pomagają, miejsce przyjaźni, samodzielności i współpracy. Szkołę, w której bar-
dziej się liczy proces, choć wyniki są także ważne. 
 
Będziemy więc budować nowe „wnętrze”: szkoły, nowe wnętrze ludzi - kreatywne i refleksyjne, pełne sensu. 
Najwyższy czas, abyśmy świadomie zaczęli dbać o siebie i innych.
 
Ludzie nie są automatami. Człowiek to istota bardzo skomplikowana, ale jedno jest wiadome na pewno - opty- 
malnie funkcjonuje tylko na jednym paliwie: mieszance miłości, troski i poczucia sensu.
 
To już najwyższy czas, żebyśmy się dogadali i uwierzyli, że szkoła może być świetnym miejscem roz- 
woju człowieka, wzajemnej troski, wspólnego uczenia się, działania i dobrej komunikacji! 
(Nawiasem mówiąc: co byśmy zrobili z dziećmi jakby nie było szkoły?!).
 

Więcej o projekcie: 

https://polakpotrafi.pl/projekt/ministerstwo-dobrej-edukacji

Kochani
 taka 

historia... 
Zakładamy 

własne 
Ministerstwo 

Dobrej 
Edukacji!


