
Pochwały dla Edukacji, która zmienia życie

„Marilee Adams jest pasjonującą autorką. Posługując się opowiadaniami, 
wyjaśnia ważność rozwijania w sobie postawy uczącego się. Zwraca uwagę 
na konieczność tworzenia przez pedagogów warunków do nauki opartych 
na pytaniach i atmosfery przenikniętej ciekawością, kreatywnością i troską. 
Z lektury tej wartościowej i praktycznej książki skorzysta każdy pedagog”. 

Patrick Blessinger, założyciel i dyrektor International Higher Education
Teaching and Learning Association

„Autorka proponuje metodologię współczucia… Składa hołd sile zadawa-
nych pytań i tworzy przyjazny przewodnik do lepszego rodzaju przywódz-
twa. Wspaniałe przesłanie. Interesująca lektura, pełna narzędzi i pomysłów, 
które łatwo jest zastosować”. 

Peter Block, autor bestsellera Stewardship and Community

„Dr Adams opracowała podstawowe zasady, które pomogą pedagogom, 
administratorom i uczniom we wzajemnej współpracy, rozwiązywaniu pro-
blemów i większej skuteczności. Książkę musi przeczytać każdy, komu zależy 
na edukacji i na przyszłości, a więc niemal każdy z nas”. 

Naomi Drew, konsultant dydaktyczny i autorka No Kidding About Bullying 

„Z tą opowieścią może utożsamić się każdy nauczyciel. Wszyscy miewamy 
dni, gdy wątpliwości i frustracje zagrażają naszej pasji i zaangażowaniu 
w proces dydaktyczny. Edukacja, która zmienia życie ukazuje siłę umysłowe-
go nastawienia nauczyciela. Nastawienie to może stworzyć w klasie atmo-
sferę, która otwiera dziecięce umysły i pomaga każdemu uczniowi w za-
angażowaniu się i pokochaniu nauki. Jest to konieczna lektura dla każdego, 
kto ma do czynienia z zaciekawionym umysłem dziecka, oraz przesłanie, 
które może w potężny sposób zmienić szkołę i ludzkie życie”.

Victoria Duff, przewodnicząca Learning Forward New Jersey 
oraz starsza konsultantka Center for Results, Learning Forward



„Co za radość czytać twoją książkę! Dzielisz się ukrytym przesłaniem o nadziei, 
o sile zadawania pozytywnych pytań, o ważności poznania naszych uczniów, 
o stylach uczenia się, o popełnianiu błędów i wyciąganiu z nich wniosków oraz 
o wielu innych sprawach. Ta ekscytująca książka będzie miała bez wątpienia 
dalekosiężny i twórczy wpływ na nauczycieli, studentów i uczniów”. 

prof. Jenny Edwards, School of Educational Leadership and Change,
Fielding Graduate University

„Praca Marilee zmieniła życie mojej uczelni”. 
dr Verna Fitzsimmons, rektor Kansas State University Salina 
oraz dziekan w College of Technology and Aviation

„Najlepsza książka pedagogiczna w dziejach! Wzmacnia siłę woli, by rozpalić 
pasję do nauki i zmiany życia. Czytając dynamiczną książkę Marilee, nie tylko 
naładujesz się energią, ale wreszcie znajdziesz się w posiadaniu narzędzi, 
które wzbogacą życie twoich uczniów i pomogą im osiągnąć wielkość”. 

dr Vicki Halsey, wiceprezes The Ken Blanchard Companies 
oraz autorka Brilliance by Design

„Wielokrotnie zauważamy, że nasze nastawienie ma wpływ na wszystkie 
aspekty pracy. Tworzy fundament zaufania, rozwoju i współpracy, tak istotny 
w budowaniu pozytywnej kultury wśród nauczycieli i uczniów i w osiąganiu 
przez nich dobrych wyników w szkole. Książka dostarcza osobom na wszy-
stkich szczeblach edukacji narzędzi niezbędnych do rozwijania w sobie po-
zytywnego nastawienia uczącego się… Dostarcza nam również »brakują-
cego ogniwa« silnej kultury wśród kadry nauczycielskiej”. 

Camilla Lopez – dyrektor, oraz Kevin Lohela – wicedyrektor Achievement
First Crown Heights Elementary School

„Piękne opowiadanie o zmaganiach i zwycięstwach prawdziwych ludzi w praw-
dziwych sytuacjach. Wzbudza nadzieje i aspiracje rozpalające miłość do nauki. 
Nie dotyczy tylko naszych studentów, lecz dotyka samego sedna naucza-
nia… Pożyteczna dla działaczy młodzieżowych, doradców obozowych, ro-
dziców i nauczycieli”. 

John McAuley, prezes i dyrektor generalny The Leadership Studio 
w Muskoka Woods Kanada 

„Książka jest piękną i poruszającą ilustracją siły psychologii pozytywnej 
i teorii odporności w edukacji!”

Caroline Adams Miller, magister stosowanej psychologii pozytywnej,
współautorka bestsellera Creating Your Best Life

„Jest to naprawdę inspirująca opowieść o nauczaniu i zmianie. Bardzo podoba 
mi się to, że zmiana i nauka nie przydarzyła się tylko uczniom, lecz również 
nauczycielom… To przykład wpływu inteligencji emocjonalnej na działanie… 
Proces przemiany ukryty w opowieści jest bardzo pożyteczny i pouczający”. 

dr Kenneth Rhee, adiunkt i dyrektor programu Executive Leadership
Organizational Change, Northern Kentucky University

„Gdyby każdy nauczyciel w Ameryce przeczytał tę książkę, miałby niesłychany 
wpływ na proces nauki uczniów. Dr Adams pomaga czytelnikowi zidentyfiko-
wać i kontrolować dwie postawy, które kryją się za wszystkimi naszymi dzia-
łaniami – wyrokującego i uczącego się. Jeśli poszukujesz skutecznego sposo-
bu, jak usprawnić naukę uczniów w zawodowych społecznościach eduka-
cyjnych, niniejsza książka jest niezbędnym do tego narzędziem!” 

James L. Roussin, współautor Guiding Professional Learning Communities
oraz Implementing Change Through Learning

„Edukacja, która zmienia życie daje impuls do nauki nauczycielom, studen-
tom i społecznościom szkolnym. Podejście doceniające w edukacji dosko-
nale pasuje do wnikliwych pytań i wyborów przedstawionych w tej bardzo 
ciekawej i pożytecznej książce. Dr Adams ma duży wkład w rozwój spo-
łeczności edukacyjnej opartej na cechach pozytywnych”. 

dr Marge Schiller, założycielka Positive Change Core 
i współautorka Appreciative Leaders 

„Budująca książka z cennym podejściem doceniającym dla nauczycieli, 
którzy pragną wprowadzać pozytywne zmiany w życiu swoich uczniów… 
Autentyczna pomoc dla nauczycieli i uczniów w każdej sytuacji”. 

prof. dr Jacqueline M. Stavros, Lawrence Technological University,
współautorka The Appreciative Inquiry Handbook



„Co za radość czytać twoją książkę! Dzielisz się ukrytym przesłaniem o nadziei, 
o sile zadawania pozytywnych pytań, o ważności poznania naszych uczniów, 
o stylach uczenia się, o popełnianiu błędów i wyciąganiu z nich wniosków oraz 
o wielu innych sprawach. Ta ekscytująca książka będzie miała bez wątpienia 
dalekosiężny i twórczy wpływ na nauczycieli, studentów i uczniów”. 

prof. Jenny Edwards, School of Educational Leadership and Change,
Fielding Graduate University

„Praca Marilee zmieniła życie mojej uczelni”. 
dr Verna Fitzsimmons, rektor Kansas State University Salina 
oraz dziekan w College of Technology and Aviation

„Najlepsza książka pedagogiczna w dziejach! Wzmacnia siłę woli, by rozpalić 
pasję do nauki i zmiany życia. Czytając dynamiczną książkę Marilee, nie tylko 
naładujesz się energią, ale wreszcie znajdziesz się w posiadaniu narzędzi, 
które wzbogacą życie twoich uczniów i pomogą im osiągnąć wielkość”. 

dr Vicki Halsey, wiceprezes The Ken Blanchard Companies 
oraz autorka Brilliance by Design

„Wielokrotnie zauważamy, że nasze nastawienie ma wpływ na wszystkie 
aspekty pracy. Tworzy fundament zaufania, rozwoju i współpracy, tak istotny 
w budowaniu pozytywnej kultury wśród nauczycieli i uczniów i w osiąganiu 
przez nich dobrych wyników w szkole. Książka dostarcza osobom na wszy-
stkich szczeblach edukacji narzędzi niezbędnych do rozwijania w sobie po-
zytywnego nastawienia uczącego się… Dostarcza nam również »brakują-
cego ogniwa« silnej kultury wśród kadry nauczycielskiej”. 

Camilla Lopez – dyrektor, oraz Kevin Lohela – wicedyrektor Achievement
First Crown Heights Elementary School

„Piękne opowiadanie o zmaganiach i zwycięstwach prawdziwych ludzi w praw-
dziwych sytuacjach. Wzbudza nadzieje i aspiracje rozpalające miłość do nauki. 
Nie dotyczy tylko naszych studentów, lecz dotyka samego sedna naucza-
nia… Pożyteczna dla działaczy młodzieżowych, doradców obozowych, ro-
dziców i nauczycieli”. 

John McAuley, prezes i dyrektor generalny The Leadership Studio 
w Muskoka Woods Kanada 

„Książka jest piękną i poruszającą ilustracją siły psychologii pozytywnej 
i teorii odporności w edukacji!”

Caroline Adams Miller, magister stosowanej psychologii pozytywnej,
współautorka bestsellera Creating Your Best Life

„Jest to naprawdę inspirująca opowieść o nauczaniu i zmianie. Bardzo podoba 
mi się to, że zmiana i nauka nie przydarzyła się tylko uczniom, lecz również 
nauczycielom… To przykład wpływu inteligencji emocjonalnej na działanie… 
Proces przemiany ukryty w opowieści jest bardzo pożyteczny i pouczający”. 

dr Kenneth Rhee, adiunkt i dyrektor programu Executive Leadership
Organizational Change, Northern Kentucky University

„Gdyby każdy nauczyciel w Ameryce przeczytał tę książkę, miałby niesłychany 
wpływ na proces nauki uczniów. Dr Adams pomaga czytelnikowi zidentyfiko-
wać i kontrolować dwie postawy, które kryją się za wszystkimi naszymi dzia-
łaniami – wyrokującego i uczącego się. Jeśli poszukujesz skutecznego sposo-
bu, jak usprawnić naukę uczniów w zawodowych społecznościach eduka-
cyjnych, niniejsza książka jest niezbędnym do tego narzędziem!” 

James L. Roussin, współautor Guiding Professional Learning Communities
oraz Implementing Change Through Learning

„Edukacja, która zmienia życie daje impuls do nauki nauczycielom, studen-
tom i społecznościom szkolnym. Podejście doceniające w edukacji dosko-
nale pasuje do wnikliwych pytań i wyborów przedstawionych w tej bardzo 
ciekawej i pożytecznej książce. Dr Adams ma duży wkład w rozwój spo-
łeczności edukacyjnej opartej na cechach pozytywnych”. 

dr Marge Schiller, założycielka Positive Change Core 
i współautorka Appreciative Leaders 

„Budująca książka z cennym podejściem doceniającym dla nauczycieli, 
którzy pragną wprowadzać pozytywne zmiany w życiu swoich uczniów… 
Autentyczna pomoc dla nauczycieli i uczniów w każdej sytuacji”. 

prof. dr Jacqueline M. Stavros, Lawrence Technological University,
współautorka The Appreciative Inquiry Handbook



„Edukacja, która zmienia życie przypomina nam, że istotą wszelkiej dobrej 
edukacji jest zadawanie pytań i przyjęcie postawy uczącego się. Ta wcią-
gająca i przemyślana książka pełna jest przykładów i prostych praktycznych 
narzędzi tworzących atmosferę nauki, w której kwestionujemy nasze zało-
żenia i zmieniamy zadawane sobie pytania, by zbudować przyszłościowy 
system edukacji”. 

Kathy Telban, dyrektor programu nauczania i oceny w Cuyahoga
Community College, Cleveland Ohio

„Edukacja, która zmienia życie w mądry sposób przypomina, że autentyczne 
nauczanie wymaga, abyśmy stali się wzorem zachowań, których sami uczy-
my. W przeciwnym razie nie możemy mieć nadziei, że wywrzemy wpływ na 
zachowanie naszych studentów”. 

dr Robert M. Tobias, dyrektor Key Executive Leadership Programs,
American University

„Edukacja, która zmienia życie nadaje nauczaniu nowy sens – zmienianie 
życia. Marilee w skuteczny i prosty sposób wyjaśnia nauczycielom, na czym 
polega prawdziwe nauczanie i uczenie się”. 

dr Henry Toi, założyciel i dyrektor generalny Nurture Craft Education
Group, Singapur, wydawca „Brain Capital Magazine”

Edukacja,
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PRZEDMOWA

Jako pedagodzy poświęciliśmy wiele lat na pisanie i nauczanie o nawy-
kach umysłu – nastawieniu koniecznym w produktywnym myśleniu 
i rozwiązywaniu problemów. Choć wielu ludzi określa je jako „umiejęt-
ności miękkie”, ponieważ ich analiza nie skutkuje „twardymi danymi”, 
niemniej jednak wierzymy, że są to zasadnicze umiejętności, których 
potrzebują studenci, by odnosić sukcesy w coraz bardziej złożonej 
i niepewnej przyszłości. Na szczęście jesteśmy częścią dużej i rosnącej 
społeczności autorów edukacyjnych, myślicieli i nauczycieli, którzy 
podzielają to samo przekonanie, a ich praca ma wyraźny wpływ na wie-
le krajów świata. Dr Marilee E. Adams ze swoją książką Edukacja, która 
zmienia życie dołącza do ich szeregów, pisząc wnikliwą pracę na temat 
nastawienia umysłu i zadawania pytań ku pożytkowi i zadowoleniu 
zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

Dzięki bogatym tradycjom nauczania przez opowiadanie historii 
dr Adams pokazuje, w jaki sposób nasze nastawienie – percepcja ota-
czającego świata – wpływa na uczniów, współpracowników i nas sa-
mych. Marilee w swojej zajmującej edukacyjnej historii uchwyciła klu-
czowe emocjonalne i intelektualne wyzwania, z jakimi borykają się 
nauczyciele w dzisiejszych szkołach, wplatając w nią praktyczne i wy-
próbowane narzędzia, by wyjść tym wyzwaniom naprzeciw. Postacie 
z realnego życia pokazują, jak można zmienić klimat w szkolnej klasie, 
by osiągnąć optymalną atmosferę, oraz wzbudzić zaangażowanie, chęć 
reakcji i uczenia się. 

Koncepcja po mistrzowsku przedstawiona w niniejszej książce po-
kazuje, w jaki sposób nastawienie nauczyciela, jego procesy poznaw-
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zdolność kontaktu z uczniami. Dzięki historiom uświadamiamy sobie, 
że nasze zewnętrzne i dające się zaobserwować zachowania wynikają 
z naszych myśli, decyzji i percepcji. Autorka pomaga nam zastanowić 
się nad tym, w jaki sposób nauczyciel może zapanować nad swoim na-
stawieniem nawet w trudnych okolicznościach. 

Edukacja, która zmienia życie podsuwa pomysły i narzędzia poma-
gające nauczycielom w określaniu i zmianie własnego nastawienia, roz-
wijając ich świadomość i umiejętności kierowania klasą i wzbogacania 
procesu nauczania. Praca nad własnym nastawieniem jest naprawdę 
obiecująca i przyczynia się do intelektualnego i emocjonalnego rozwo-
ju uczniów. Na końcu książki dr Adams zamieściła dwanaście praktycz-
nych i łatwych do zastosowania narzędzi pomocnych w zmianie nasze-
go myślenia. Pomagają one również w zyskiwaniu nowej świadomości 
opcji i interwencji, które są zgodne z naszymi intencjami. Materiał ten 
jest bezcennym wkładem w całokształt wiedzy niezbędnej w zawodo-
wym rozwoju pedagogów. 

Niniejsza praca ma jednak znaczenie nie tylko dla dydaktyków, 
lecz dla wszystkich nas, abyśmy stali się bardziej metakognitywni – le-
piej radzili sobie z naszymi wyborami i procesami podejmowania decy-
zji, bardziej zwracali uwagę na własne działania i ich wpływ na innych, 
zarówno w szkole, jak i w życiu. Edukacja, która zmienia życie jest cen-
nym wkładem w naszą branżę. Jest istotnym przypomnieniem kogni-
tywnych i kolaboratywnych umiejętności, koniecznych w zachęcaniu 
bardziej myślących uczniów, klas i szkół, jak również w formacji no-
wych pokoleń myślących liderów, którzy wierzą, że potrafią zmienić 
samych siebie, a w związku z tym również otaczający ich świat.
 

dr Arthur L. Costa, Granite Bay, CA, 
i dr Bena Kallick, Westport, CT, 

autorzy Learning and Leading with Habits of Mind: 16 Characteristics of Success, 
współzałożyciele The International Institute for Habits of Mind

WSTĘP 

PRZYJMOWANIE NASTAWIENIA 
UCZĄCEGO SIĘ

Ukrytym programem nauczania […] jest uczciwość nauczyciela 
i przekonania, które wprowadza w życie […]. 

Jest to przesłanie wypisane w jego oczach przez cały czas jego 
kariery. Jest to lekcja, która trwa całe życie. 

JONATHAN KOZOL

Nie czytałbyś dzisiaj tej książki, gdyby nie nauczyciel, który zmienił 
moje życie. Jako nastolatka nigdy nie byłam przykładną uczennicą, 
choć zawsze miałam książkę w ręku, często czytając ją w nocy przy 
latarce pod kołdrą lub chowając się w szafie, by dokończyć historię, 
mimo że rodzice już dawno myśleli, że śpię. Choć kochałam książki, 
szkoła często była dla mnie zmaganiem, a poza tym nie miałam zbyt-
niego zaufania do własnych umiejętności. Gdy zdałam na studia, pe-
wien wykładowca, dr Bill Friedman, stworzył magiczną atmosferę 
łączącą w sobie troskę, dobry kontakt i intelektualną sumienność, 
w której czułam się jak ryba w wodzie. Choć był wymagający, cecho-
wał się również życzliwością i cierpliwością, zawsze dając mi do zrozu-
mienia, że wierzy, iż potrafię sprostać jego wysokim oczekiwaniom. 
Przez wiele lat pomagał mi przekuwać moją ciekawość w pewnego 
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rodzaju samodyscyplinę zadawania pytań, będącą fundamentem 
krytycznego i twórczego myślenia. Przyczynił się do tego, że rozpo-
częłam w swoim życiu wędrówkę, która stała się moją życiową pracą. 

Dzięki opiece Billa dokonałam w swoim życiu niezwykle istot-
nych zmian – w nastawieniu i przekonaniach o mnie samej jako 
uczniu, myślicielu i osobie. Przejawy tych zmian uwidoczniały się 
czasem w nieoczekiwany sposób. Pewnego razu, gdy inny profesor 
mocno skrytykował jedną z moich prac, zaskoczyłam siebie samą, 
gdy z łatwością zareagowałam: „Okay. Czego powinnam się nauczyć, 
aby ją poprawić?”. Gdyby odezwało się we mnie moje stare nastawie-
nie, popadłabym w dobrze mi znaną spiralę samokrytyki. Nie udało-
by mi się niczego od profesora nauczyć i ostatecznie nie napisałabym 
dobrej pracy. Wspominam ten incydent z czułością jako mój egza-
min „w szkole nastawienia umysłu”, w której wszyscy jesteśmy per-
manentnymi uczniami. 

Prawie wszyscy zgadzają się z tym, że nadrzędnym celem eduka-
cji jest przygotowanie uczniów do przyszłości. Nigdy jednak przysz-
łość nie była tak trudna do przewidzenia i przygotowania się. Nawią-
zując do metafory Neila Postmana, uczniowie, którzy „zdają do 
szkoły jako znaki zapytania, a kończą ją jako kropki”, z całą pewnoś-
cią będą źle przygotowani do niepewnej przyszłości, co do której nie 
ma łatwych odpowiedzi. W konsekwencji praca nauczyciela w dzi-
siejszych czasach jest trudniejsza i potencjalnie bardziej ekscytująca 
niż kiedykolwiek przedtem. Kluczową rzeczą jest pomaganie ucz-

1niom w rozwijaniu wysokich umiejętności w myśleniu  i zdolności 
energicznego rozwiązywania problemów, by radzić sobie z nowymi 
sytuacjami, które może odsłonić przed nimi przyszłość. Mimo że za-
sadniczą sprawą jest dla nas nauczanie podstawowych umiejętności 
czytania, pisania, liczenia i technologii, uczniowie muszą stać się bar-
dziej ciekawi i twórczy niż kiedykolwiek przedtem. Powinni nabrać 

odporności i być skuteczni w interakcji i współpracy z innymi w spo-
sób konstruktywny i pozytywny. 

Właśnie dlatego nasze szkoły i uczelnie powinny stworzyć środo-
wisko, które zachęca studentów i uczniów do rozwijania dozgonnej 
miłości do nauki. Umiejętności te mają tak wielkie znaczenie w biz-
nesie i organizacjach, że wiele osób podkreśla „nieustanne udosko-
nalanie się, szkolenia skupione na komunikacji, podejmowaniu 
decyzji, krytycznym i twórczym myśleniu, budowaniu zgodnych 
relacji i rozwijaniu ogólnych zdolności w kontaktach z ludźmi”. 

Uczenie komunikacji interpersonalnej i kompetencji w myśleniu 
należy do innej kategorii niż nauka abecadła lub matematyki, gdzie 
„prawidłowe” odpowiedzi dają się łatwiej sprawdzić. Nawet gdy ucz-
niowie udzielają samych właściwych odpowiedzi w testach, nie gwa-
rantują one ich przygotowania do testu życia. Większość z nas zdaje 
sobie sprawę, że odpowiedzi przeważnie zamykają myślenie, podczas 
gdy pytania je otwierają. Nie zapominajmy, że odpowiedzi są tylko 
końcowym punktem procesu – mogą być pożyteczne tylko w tej mie-
rze, co poprzedzające je pytania i myślenie. Dr Arthur Costa i dr Bena 
Kallick w książce Learning and Leading with Habits of Mind [Nawyki 
umysłu w nauce i kierowaniu] napisali, że musimy „interesować się nie 
tylko tym, ile uczniowie znają odpowiedzi, lecz również jak zachowu-
ją się, gdy ich nie znają. Bardziej ciekawi nas, w jaki sposób studenci 
wiedzę tworzą, niż to, jak ją odtwarzają. Istotnym atrybutem ludzkiej 
inteligencji jest nie tylko posiadanie informacji, lecz również wiedza, 

2jak w oparciu o nią działać” .
Mimo że pytania mają fundamentalne znaczenie w przyswajaniu 

sobie wiedzy i wprowadzeniu jej w życie, łatwo jest przeoczyć wagę 
nastawienia umysłu, z którego wynika zadawane pytanie. Myśle-
nie danej osoby ma ogromny wpływ na każdą odpowiedź lub jej 
skutki. Jak mówi badacz ze Stanford University Carol S. Dweck, „gdy 
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3wchodzisz w czyjeś nastawienie umysłu, wkraczasz w nowy świat” . 
Powołuje się ona na przekonujące dowody wpływu nastawienia na 
różnorodne sfery, a zwłaszcza na uczenie się i inteligencję. Zastana-
wia się również, w jaki sposób myślenie może pomóc w rozwiązywa-

4niu konfliktów między wieloletnimi wrogami . Obszerne badania 
dr Dweck dotyczące różnic między tym, co określa jako „nastawienie 
rozwoju”, a „nastawieniem utrwalonym”, koncepcyjnie odpowiada 
nastawieniu uczącego się i wyrokującego opisanemu w niniejszej 
książce oraz w moich dwóch poprzednich pracach pt. The Art of The 
Question: a Guide to Short-Term Question–Centered Therapy [Sztuka 
zadawania pytań. Przewodnik po krótkoterminowej terapii skupionej na 

5 6pytaniach]  oraz Myślenie pytaniami . Międzynarodowy bestseller My-
ślenie pytaniami był pierwotnie adresowany do osób związanych z biz-
nesem i różnego rodzaju organizacjami. Zyskał sobie jednak wielu 
odbiorców wśród pedagogów. Książki te ilustrują, jak zręczne „zarzą-
dzanie nastawieniem umysłu” może stać się skuteczniejsze dzięki 
większej liczbie i lepszej jakości zadawanych pytań. 

Edukacja, która zmienia życie skupia się najpierw na nastawieniu 
nauczyciela i na wpływie tego nastawienia – czy to uczącego się, czy 
wyrokującego – na studentów i na jego zadowolenie z własnego na-
uczania. Czytając dalsze stronice, zauważysz, jak te same umiejętnoś-
ci zwiększają jego zadowolenie z ich pracy, które według wiarygod-

7nych badań osiągnęło najniższy poziom od 25 lat . 
Umiejętności naszkicowane na kartach niniejszej książki po-

magają nam zachować spokój i przytomność umysłu, ułatwiając jasne 
i strategiczne myślenie w każdej chwili życia, włącznie z prowadzo-
nymi przez nas lekcjami. Pomagają nam również w skutecznym ra-
dzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w wielu szkołach. Koncentruje-
my się na pielęgnowaniu w sobie postawy uczącego się w celu za-
wodowego rozwoju i wzbogacania atmosfery nauki, czy to w klasie, 

z indywidualnymi uczniami, współpracownikami, rodzicami czy za-
wodowymi społecznościami edukacyjnymi. 

Pisząc Edukację, która zmienia życie, postanowiłam posłużyć się tą 
samą formą alegoryczną, której użyłam w książce Myślenie pytaniami. 
Według Wikipedii alegoria to „postacie lub wydarzenia w opowia-
daniu, poezji lub obrazie, które reprezentują lub symbolizują idee 
i koncepcje”. Skuteczna alegoria wskazuje na głębsze pokłady nasze-
go życia oraz obdarza nas nowym myśleniem, umiejętnościami i moż-
liwościami. Moi czytelnicy często wspominają, jak bardzo skorzystali 
z połączenia opowieści z praktycznym zastosowaniem, którego do-
starcza forma alegoryczna. 

Narratorem opowieści jest Emma Shepherd, nauczycielka szóstej 
klasy, która łączy w sobie charaktery wielu znanych mi osób. Historia 
zmagań, przemyśleń i przełomów w życiu Emmy będzie prawdopo-
dobnie dla ciebie zajmująca i przyjemna w lekturze. Miej na uwadze, 
że jej charakter jest ilustracją systemu nastawienia uczącego się będą-
cego istotą niniejszej książki. Inną główną postacią jest dr Sophie 
Goodwin – profesor uniwersytetu na wydziale pedagogiki. Praca 
dr Goodwin nad tworzeniem narzędzi systemu myślenia miała potęż-
ny wpływ na Emmę, gdy Sophie była jej nauczycielką w szóstej klasie.

Lekcje nastawienia umysłu i zadawania pytań wplecione w histo-
rię Emmy sprowadzają się do dwunastu praktycznych i łatwych do 
zastosowania narzędzi przedstawionych w podręczniku na końcu 
książki. W opowieści umieszczone zostały pouczające ilustracje, cyta-
ty i tabele wzbogacające treść. Na końcu książki znajduje się również 
link do darmowych narzędzi cyfrowych uzupełniających lekcje za-
warte w książce. 

Dużą część opowieści zajmują historie, które wydarzyły się, gdy 
Emma była w szóstej klasie. Miałam bardzo konkretne powody, by 
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wybrać właśnie tę klasę do całego opowiadania. Ten etap rozwoju 
jest przełomowy, ponieważ uczniowie rozwijają wówczas swoje inte-
lektualne zainteresowania i pasje, niekiedy niezależnie od tego, czego 
uczą się w szkole. Wielu pedagogów i badaczy mózgu wierzy, że jeśli 
potrafimy intensywnie zaangażować uczniów w proces nauki i my-
ślenia do klasy szóstej, to jesteśmy w stanie nie tylko utrzymać ich 
w szkole na dłużej, lecz przyczynić się do ich dalszego intelektualne-
go, społecznego i emocjonalnego rozwoju. Prawie wszyscy rozumie-
ją, że powinniśmy znaleźć lepsze sposoby na osiąganie takiego celu. 
Statystyki wskazują, że jedna czwarta uczniów w Ameryce rezygnuje 
ze szkoły średniej przed maturą, a na terenach miejskich wskaźniki są 

8jeszcze bardziej dramatyczne . Nie dziwi więc, że satysfakcja z pracy 
9nauczycielskiej również znacznie się zmniejszyła .

Jak już wspomniałam, wielu pedagogów czytało już Edukację, 
która zmienia życie. Jeśli jesteś jednym z nich, zauważysz, że obydwie 
książki nawzajem się uzupełniają. Choć okoliczności, postacie i his-
torie są różne, obydwie pozycje skupiają się na ważności nastawienia, 
myślenia i zadawania pytań, by osiągnąć rezultaty. Edukacja, która 
zmienia życie pokazuje, w jaki sposób narzędzia nastawienia umysłu, 
które okazały się skuteczne dla czytelników Myślenia pytaniami, mo-
gą również dokonać podobnej pozytywnej zmiany w świecie eduka-
cji. Gdy nauczyciele w sposób umiejętny i świadomy rozwijają zdol-
ność w radzeniu sobie z własnym nastawieniem, stają się skuteczniej-
szymi i bardziej zadowolonymi pedagogami. Gdy czynią to wycho-
wankowie szkoły, stają się skuteczniejszymi i bardziej zadowolonymi 
uczniami.

Historia Emmy pokazuje, w jaki sposób wykorzystuje ona swoje 
nowe umiejętności zmiany nastawienia wśród uczniów, rówieśników 
i w jej własnym życiu.

Moim gorącym pragnieniem jest, aby niniejsza książka przyczy-
niła się do większego spełnienia i sukcesu każdego czytelnika w jego 
pracy jako nauczyciela, lidera edukacji, rodzica czy ucznia. Nie znam 
lepszego sposobu złożenia hołdu moim nauczycielom i ich doko-
naniom w moim życiu. Możesz sobie wyobrazić, jak bardzo jestem 
wdzięczna, że znalazłam Billa – nauczyciela, który dawno temu 
zmienił moje życie – i mogłam mu oznajmić, że poświęcam mu tę 
książkę.

Edukacja, która zmienia życie
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ROZDZIAŁ 1

ALCHEMIA PYTAŃ

Nie tylko cząstka nas samych staje się nauczycielem; 
angażujemy się w to w całości. 

SYLVIA ASHTON-WARNER

Stałam przy oknie, opierając się o blat stołu kuchennego w naszym 
domu przy Cedar Avenue i wyglądałam na podwórko. Ponieważ nad-
szedł czas Święta Dziękczynienia, a w szkole zaczęły się ferie, nasza 
wiśnia nie miała jeszcze liści, a trawa była martwa i pożółkła. W środ-
ku jednak wszystko wyglądało inaczej – promienie słońca sączyły się 
przez witraż wiszący na kuchennym oknie przy zlewie, roztaczając 
wokoło tęczową poświatę. Wielobarwne światło mieniło się na mo-
ich ramionach i na fartuszku. Najbardziej jednak magiczne promyki 
przeświecały przez duży znak zapytania w samym środku witraża. 
Kolorowa postać umieszczona w prostej drewnianej ramce, nieco 
większej niż mały segregator, przypominała mi Sophie Goodwin, 
moją nauczycielkę w szóstej klasie – w roku, w którym moje życie 
uległo dramatycznej przemianie. Wiele lat później, gdy sama zaczę-
łam uczyć, Sophie stała się moją najważniejszą mentorką.
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U dołu ramki znajdowała się niewielka srebrna tabliczka, którą 
dostałam od Sophie wiele lat temu. Powiedziała mi, że cytat stał się 
jej życiową zasadą: 

Ważne jest, aby nigdy nie przestać pytać. 
Albert Einstein

Dlaczego zdanie to było dla niej tak ważne, z początku stanowiło 
dla mnie tajemnicę. Jako dziecko nie byłam w stanie zrozumieć związ-
ku między słowami Einsteina i tym, czego miała mnie uczyć Sophie 
na temat zadawania pytań, nastawienia, myślenia, uczenia się i słu-
chania. Wiedziałam tylko jedno: Sophie miała cudowną zdolność 
tworzenia bezpiecznego, otwartego i zachęcającego klimatu do nauki. 
Jej kontakt z nami uczniami rozbudzał nasze umysły, sprawiając, że 
bardziej się angażowaliśmy i skuteczniej uczyliśmy. To, czego do-
świadczałam, tkwiło w samej Sophie – w tym, kim była, gdy wcho-
dziła do klasy. To coś zmieniło sposób myślenia o mnie samej, jak się 
czułam i co myślałam o świecie. 

Wielu ludzi mówiło, że jej zdolności są wrodzonym darem, po-
dobnie jak mówią, że talent muzyka czy naukowca jest czymś, czego 
nie można się nauczyć. Przykład Sophie jasno jednak pokazuje, że jej 
dar i wpływ na uczniów był czymś wyuczonym. Gdy zrezygnowała 
z nauki w klasie, uzyskała doktorat, została profesorem na wydziale 
pedagogicznym i mentorem innych nauczycieli. Uczyła ich narzędzi, 
które opracowała w ciągu wielu lat pracy jako pedagog. Zarówno 
doświadczeni nauczyciele, jak i ci, którzy dopiero zaczynali swoją 
pracę, administratorzy i przywódcy na polu edukacji, wkrótce zaczęli 
uczęszczać na jej wykłady. 

Choć była ona dla mnie ważna w szóstej klasie, utraciłam z nią 
kontakt aż do chwili, gdy zaczęłam drugi rok własnej pracy pedago-
gicznej. Miałam zawodowy kryzys i zaczęłam myśleć o rezygnacji. 
Gdy byłam dzieckiem, wpływ Sophie zmienił mój sposób myślenia 
o samej sobie i o moich uczniowskich zdolnościach. Jej mądrość po-
mogła mi jako osobie dorosłej i nauczycielce w uniknięciu najbar-
dziej katastrofalnych decyzji w życiu. Tylko w wieku dorosłym mo-
głam nauczyć się od niej, jak zastosować jej mądrość i narzędzia 
w świadomy i systematyczny sposób. Wierzę, że zmieniłam się jako 
osoba, która za każdym razem wchodzi do klasy. O tym jest ta his-
toria. Co więcej, niniejsza książka jest moim sposobem na spełnienie 
marzenia Sophie, aby jej innowacyjne i praktyczne nauczanie stało 
się łatwo dostępne dla wszystkich. Praca Sophie nie jest częścią for-
malnego programu nauczania, który można gdzieś znaleźć. Wierzę 
jednak, że jest fundamentalna dla nauczycieli, którzy chcą zapanować 
nad niesłychaną presją, jakiej doświadczają w pracy z najbardziej 
utalentowanymi uczniami, jak również z tymi, którzy się zmagają 
z trudnościami. Dzisiaj, dzięki metodom Sophie, potrafię być taką 
nauczycielką, jaką zawsze chciałam zostać, zostawiając klasę pod 
koniec każdego dnia w świadomości, że dałam jej coś wartościowego.

Niniejsza książka jest dziełem miłości. Przypomniałam sobie 
moje życie jako uczennicy Sophie i zanotowałam, czego uczyła mnie 
później na temat nauczania, gdy została już moją mentorką.

Przypomnę, jakie były okoliczności. Po zakończeniu studiów peł-
na chęci, by zacząć uczyć, poświęciłam całe lato na szukanie pracy. 
Trudno jednak było znaleźć zatrudnienie dla nowych nauczycieli. 
Gdy miałam już zrezygnować z poszukiwań i brałam pod uwagę 
zatrudnienie się w kawiarni, moja przyjaciółka zasugerowała, abym 
spróbowała zatrudnić się w Greenfield Elementary – szkole pod-
stawowej w okresie przejściowym ze względu na cięcia budżetowe 

24 25

Edukacja, która zmienia życie ROZDZIAŁ 1: Alchemia pytań



U dołu ramki znajdowała się niewielka srebrna tabliczka, którą 
dostałam od Sophie wiele lat temu. Powiedziała mi, że cytat stał się 
jej życiową zasadą: 

Ważne jest, aby nigdy nie przestać pytać. 
Albert Einstein

Dlaczego zdanie to było dla niej tak ważne, z początku stanowiło 
dla mnie tajemnicę. Jako dziecko nie byłam w stanie zrozumieć związ-
ku między słowami Einsteina i tym, czego miała mnie uczyć Sophie 
na temat zadawania pytań, nastawienia, myślenia, uczenia się i słu-
chania. Wiedziałam tylko jedno: Sophie miała cudowną zdolność 
tworzenia bezpiecznego, otwartego i zachęcającego klimatu do nauki. 
Jej kontakt z nami uczniami rozbudzał nasze umysły, sprawiając, że 
bardziej się angażowaliśmy i skuteczniej uczyliśmy. To, czego do-
świadczałam, tkwiło w samej Sophie – w tym, kim była, gdy wcho-
dziła do klasy. To coś zmieniło sposób myślenia o mnie samej, jak się 
czułam i co myślałam o świecie. 

Wielu ludzi mówiło, że jej zdolności są wrodzonym darem, po-
dobnie jak mówią, że talent muzyka czy naukowca jest czymś, czego 
nie można się nauczyć. Przykład Sophie jasno jednak pokazuje, że jej 
dar i wpływ na uczniów był czymś wyuczonym. Gdy zrezygnowała 
z nauki w klasie, uzyskała doktorat, została profesorem na wydziale 
pedagogicznym i mentorem innych nauczycieli. Uczyła ich narzędzi, 
które opracowała w ciągu wielu lat pracy jako pedagog. Zarówno 
doświadczeni nauczyciele, jak i ci, którzy dopiero zaczynali swoją 
pracę, administratorzy i przywódcy na polu edukacji, wkrótce zaczęli 
uczęszczać na jej wykłady. 

Choć była ona dla mnie ważna w szóstej klasie, utraciłam z nią 
kontakt aż do chwili, gdy zaczęłam drugi rok własnej pracy pedago-
gicznej. Miałam zawodowy kryzys i zaczęłam myśleć o rezygnacji. 
Gdy byłam dzieckiem, wpływ Sophie zmienił mój sposób myślenia 
o samej sobie i o moich uczniowskich zdolnościach. Jej mądrość po-
mogła mi jako osobie dorosłej i nauczycielce w uniknięciu najbar-
dziej katastrofalnych decyzji w życiu. Tylko w wieku dorosłym mo-
głam nauczyć się od niej, jak zastosować jej mądrość i narzędzia 
w świadomy i systematyczny sposób. Wierzę, że zmieniłam się jako 
osoba, która za każdym razem wchodzi do klasy. O tym jest ta his-
toria. Co więcej, niniejsza książka jest moim sposobem na spełnienie 
marzenia Sophie, aby jej innowacyjne i praktyczne nauczanie stało 
się łatwo dostępne dla wszystkich. Praca Sophie nie jest częścią for-
malnego programu nauczania, który można gdzieś znaleźć. Wierzę 
jednak, że jest fundamentalna dla nauczycieli, którzy chcą zapanować 
nad niesłychaną presją, jakiej doświadczają w pracy z najbardziej 
utalentowanymi uczniami, jak również z tymi, którzy się zmagają 
z trudnościami. Dzisiaj, dzięki metodom Sophie, potrafię być taką 
nauczycielką, jaką zawsze chciałam zostać, zostawiając klasę pod 
koniec każdego dnia w świadomości, że dałam jej coś wartościowego.

Niniejsza książka jest dziełem miłości. Przypomniałam sobie 
moje życie jako uczennicy Sophie i zanotowałam, czego uczyła mnie 
później na temat nauczania, gdy została już moją mentorką.

Przypomnę, jakie były okoliczności. Po zakończeniu studiów peł-
na chęci, by zacząć uczyć, poświęciłam całe lato na szukanie pracy. 
Trudno jednak było znaleźć zatrudnienie dla nowych nauczycieli. 
Gdy miałam już zrezygnować z poszukiwań i brałam pod uwagę 
zatrudnienie się w kawiarni, moja przyjaciółka zasugerowała, abym 
spróbowała zatrudnić się w Greenfield Elementary – szkole pod-
stawowej w okresie przejściowym ze względu na cięcia budżetowe 
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i doświadczane przez nią problemy. W dzielnicy zamknięto kilka in-
nych szkół, a pewna liczba nauczycieli straciła pracę. Dr Malstrom, 
wieloletnia dyrektor szkoły, niedawno odeszła na wczesną emerytu-
rę. Liczba uczniów w klasach zmniejszyła się, a nieakademickie pro-
gramy zostały zarzucone. Okręgowy wydział edukacji poszukiwał na-
uczycieli, którzy zgodziliby się na minimalne wynagrodzenie. Nie 
brzmiało to ciekawie, ale przynajmniej mogłabym zacząć uczyć! Do-
wiedziałabym się, czy to wszystko w moim życiu zadziała. 

Plusem było to, że szkoła uzyskała nowego dyrektora – dr. Boba 
Marshalla, który cieszył się uznaniem na polu edukacji. Miałam uczyć 
połączoną piątą i szóstą klasę wspólnie z doświadczoną asystentką, 
panią Santiago. Przyjęłam ofertę szkoły i wraz z mężem Jaredem wy-
najęliśmy niewielki dom oddalony o kilka kilometrów od szkoły. 

Mój pierwszy rok w Greenfield był udany dzięki idealistycznemu 
entuzjazmowi i pani Santiago, która miała za sobą cztery lata do-
świadczeń z klasą kierowaną przez poprzednią nauczycielkę. Moja 
asystentka uczyła się wieczorami i podczas letnich wakacji, by zdobyć 
nauczycielski dyplom. Choć ją lubiłam, czułam, że zbytnio przywią-
zała się do metod stosowanych przez panią Peterson i robiła wraże-
nie osoby, która nie chce wprowadzać żadnych sugerowanych przeze 
mnie zmian. Stało się to między nami źródłem konfliktu. 

Jak w większości przypadków szkół w okresie przejściowym, mo-
rale w Greenfield było niskie, mimo że dr Marshall dużo rzeczy uspra-
wnił. Uzyskał bowiem dodatkowe fundusze, wliczając w to dotację na 
nowe laboratorium komputerowe. Wzrosła również liczba przyjmo-
wanych uczniów, gdy pewna szkoła społeczna połączyła swój pro-
gram z naszym. Poprzedniczka dr. Marshalla, dr Malstrom, pozo-
stawiła po sobie kilka zadr i przestarzałych metod akceptowanych 
przez niektórych nauczycieli. Polityka dr. Marshalla była skrojona na 
jego miarę. Wbrew postępom, jakie udało mu się uzyskać, niektórzy 

nauczyciele, a przede wszystkim pani Privet, walczyli o zachowanie 
starych metod i uważali, że dr Marshall jest zbyt miły. Potrafił sobie 
jednak poradzić ze stawianym oporem, pozyskując wrogów po kolei, 
cierpliwie, z pewnością siebie i z wielką zręcznością. Jego plan po-
legał na zbudowaniu współpracującej ze sobą społeczności nauki. 
Wiedział, że nie może tego dokonać, zmuszając ludzi do natychmias-
towej akceptacji nowych pomysłów i polityki. 

Pani Santiago i ja miałyśmy połączoną klasę 34 uczniów. Wielu 
z nich wymagało więcej indywidualnej pomocy, niż pozwalał nam na 
to czas. Przejmowałam się oczywiście tymi, którym szło słabo. Mart-
wiłam się również, czy bardziej sumienni uczniowie, którzy uzyski-
wali lepsze stopnie, nauczą się, jak należy myśleć. Jeśli chodzi o dyscy-
plinę, to stosowałyśmy archaiczny system punktacji dr Malstrom, 
który wisiał na tablicy informacyjnej. Najlepsi dostawali gwiazdki 
wpisywane przy nazwisku. Ci, którzy zachowywali się źle, dostawali 
duży X i ostrzeżenie o telefonie do rodziców, czego większość dzie-
ciaków nie cierpiała. Ponieważ był to system wyjątkowo wsteczny, 
stanowił jedną z nielicznych kwestii, w których zgadzałyśmy się 
z panią Santiago. Obydwie chciałyśmy go zmienić. Zawsze jednak 
pojawiały się sprawy pilniejsze, a nasza dyskusja na ten temat była 
odkładana na później. 

Wbrew temu wszystkiemu nasza klasa osiągała niezłe wyniki. Nie 
była to jednak duża pociecha. Najbardziej martwiło mnie bowiem to, 
czego nie udawało mi się zrobić. W połowie mojego drugiego roku 
nauczania czułam się wyczerpana wątpliwościami, niepokojącymi 
zdarzeniami i dodatkowymi obowiązkami, które nie miały zbyt wiele 
wspólnego z edukacją. Czułam się przepracowana, zestresowana 
i niedoceniana. Często przypominałam sobie, jak bardzo czułam się 
podekscytowana i zaangażowana w klasie pani Goodwin. Tęskniłam za 
tym, by doświadczyć tego samego wśród własnych uczniów. Dlaczego 
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wiedziałabym się, czy to wszystko w moim życiu zadziała. 
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entuzjazmowi i pani Santiago, która miała za sobą cztery lata do-
świadczeń z klasą kierowaną przez poprzednią nauczycielkę. Moja 
asystentka uczyła się wieczorami i podczas letnich wakacji, by zdobyć 
nauczycielski dyplom. Choć ją lubiłam, czułam, że zbytnio przywią-
zała się do metod stosowanych przez panią Peterson i robiła wraże-
nie osoby, która nie chce wprowadzać żadnych sugerowanych przeze 
mnie zmian. Stało się to między nami źródłem konfliktu. 
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rale w Greenfield było niskie, mimo że dr Marshall dużo rzeczy uspra-
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gram z naszym. Poprzedniczka dr. Marshalla, dr Malstrom, pozo-
stawiła po sobie kilka zadr i przestarzałych metod akceptowanych 
przez niektórych nauczycieli. Polityka dr. Marshalla była skrojona na 
jego miarę. Wbrew postępom, jakie udało mu się uzyskać, niektórzy 

nauczyciele, a przede wszystkim pani Privet, walczyli o zachowanie 
starych metod i uważali, że dr Marshall jest zbyt miły. Potrafił sobie 
jednak poradzić ze stawianym oporem, pozyskując wrogów po kolei, 
cierpliwie, z pewnością siebie i z wielką zręcznością. Jego plan po-
legał na zbudowaniu współpracującej ze sobą społeczności nauki. 
Wiedział, że nie może tego dokonać, zmuszając ludzi do natychmias-
towej akceptacji nowych pomysłów i polityki. 

Pani Santiago i ja miałyśmy połączoną klasę 34 uczniów. Wielu 
z nich wymagało więcej indywidualnej pomocy, niż pozwalał nam na 
to czas. Przejmowałam się oczywiście tymi, którym szło słabo. Mart-
wiłam się również, czy bardziej sumienni uczniowie, którzy uzyski-
wali lepsze stopnie, nauczą się, jak należy myśleć. Jeśli chodzi o dyscy-
plinę, to stosowałyśmy archaiczny system punktacji dr Malstrom, 
który wisiał na tablicy informacyjnej. Najlepsi dostawali gwiazdki 
wpisywane przy nazwisku. Ci, którzy zachowywali się źle, dostawali 
duży X i ostrzeżenie o telefonie do rodziców, czego większość dzie-
ciaków nie cierpiała. Ponieważ był to system wyjątkowo wsteczny, 
stanowił jedną z nielicznych kwestii, w których zgadzałyśmy się 
z panią Santiago. Obydwie chciałyśmy go zmienić. Zawsze jednak 
pojawiały się sprawy pilniejsze, a nasza dyskusja na ten temat była 
odkładana na później. 

Wbrew temu wszystkiemu nasza klasa osiągała niezłe wyniki. Nie 
była to jednak duża pociecha. Najbardziej martwiło mnie bowiem to, 
czego nie udawało mi się zrobić. W połowie mojego drugiego roku 
nauczania czułam się wyczerpana wątpliwościami, niepokojącymi 
zdarzeniami i dodatkowymi obowiązkami, które nie miały zbyt wiele 
wspólnego z edukacją. Czułam się przepracowana, zestresowana 
i niedoceniana. Często przypominałam sobie, jak bardzo czułam się 
podekscytowana i zaangażowana w klasie pani Goodwin. Tęskniłam za 
tym, by doświadczyć tego samego wśród własnych uczniów. Dlaczego 
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tak wielu z nich nie miało żadnego entuzjazmu ani nie angażowało 
się w naukę? Czego mi brakowało? Edukacja musiała być czymś wię-
cej niż to, co proponowałam wraz z panią Santiago. Czy problem tkwił 
w dzieciach – w zbyt długim oglądaniu telewizji, zbyt wielu godzi-
nach spędzonych na elektronicznych grach, braku rodzicielskiej opie-
ki i wadliwym systemie nauczania? Bez względu na to, jak brzmiała 
odpowiedź, byłam pewna jednego: to, czego doświadczałam jako 
nauczycielka, nie dorównywało temu, co według mnie było możliwe. 
Nigdy nie czułam się tak zniechęcona i rozczarowana. Bywały dni, 
gdy kusiła mnie praca w kawiarni.

Pewnego popołudnia Jared odebrał mnie ze szkoły. Umówiliśmy 
się, że kupimy nową sofę – nasz pierwszy duży wspólny zakup, nie 
licząc samochodu, który nabyliśmy rok wcześniej. Potem zaplanowa-
liśmy, że uraczymy się obiadem w naszej ulubionej restauracji. Nie 
czułam jednak żadnego entuzjazmu. Był to wyjątkowo frustrujący 
dzień w szkole, który skończył się kłótnią z panią Santiago praktycz-
nie o bardzo błahą rzecz. W końcu ją przeprosiłam, ale byłam pewna, 
że przykre uczucia pozostaną. 

Zajechaliśmy na parking przy centrum handlowym. Jared wyłą-
czył silnik. Zamiast od razu wysiąść, wyciągnął do mnie dłoń i oparł 
ją lekko na moim ramieniu. 

– Co ostatnio się z tobą dzieje? – zapytał. – Robisz wrażenie nie-
obecnej. 

Chciałam się oprzeć, położyć głowę na jego ramieniu i usłyszeć 
z jego ust słowa zapewnienia, że wszystko będzie dobrze. Wiedziałam 
jednak, że nie może on naprawić tego, co potoczyło się źle. Przyzna-
ję, że gdy dochodzę do granic wytrzymałości, staję się trochę nerwo-
wa. Był to właśnie jeden z tych dni. Chciałam po prostu wrócić do 
domu, pójść do łóżka i naciągnąć na siebie kołdrę. 

– Zastanawiam się, po co w ogóle zaczęłam uczyć – wyrzuciłam 
z siebie. – Nie wychodzi mi tak, jak się spodziewałam.

Jared wyglądał na zaskoczonego i trochę zirytowanego.
– Ależ to było twoim marzeniem, odkąd tylko ciebie poznałem 

– powiedział. – Czy nie możesz porozmawiać z kierownikiem albo 
kimś innym? A może z dyrektorem? Przecież musi być jakiś nauczy-
ciel, który może ci pomóc.

Prawdę mówiąc, to rozpaczliwie chciałam rozmawiać z innymi 
nauczycielami, ale wydawało mi się, że wszyscy mieli własne proble-
my. Zresztą dlaczego miałoby im zależeć na mnie, nowicjuszce? Gdy-
bym powiedziała dr. Marshallowi o moich rozczarowaniach, to by-
łam niemal pewna, że od razu by mnie zwolnił, albo przynajmniej 
zaczął szukać kogoś na moje miejsce. Siedząc w samochodzie, pró-
bowałam powiedzieć Jaredowi, co mnie gryzło, a on robił wszystko, 
żeby mnie zrozumieć. Miałam długą listę przykrości. Nade wszystko 
jednak miałam pytania: Dlaczego czułam się tak rozczarowana 
i przygnębiona sobą jako nauczycielką? Dlaczego nie byłam podeks-
cytowana moją pracą? Dlaczego nie miałam wspólnego języka z ucznia-
mi? Dlaczego nie potrafiłam lepiej współpracować z panią Santiago? 
Przeważnie czułam w stosunku do niej złość i urazę. 

Podobne myśli i odczucia prześladowały mnie jeszcze bardziej 
niż rosnąca presja nadmiaru papierkowej roboty, zbyt małej ilości 
czasu i zbyt niewielkiego budżetu na klasowe wydatki, jakie miałyś-
my wraz z panią Santiago. Nie wspomnę nawet o wszechobecnej 
świadomości, że obydwie byłyśmy formalnie zatrudnione na okres 
próbny. W każdej chwili mogłyśmy otrzymać wiadomość, że w na-
stępnym roku nie będziemy potrzebne. Próbowałam pamiętać, by 
żyć dniem dzisiejszym, ale stare porzekadło powoli się zużywało. 

Siedziałam i długo rozmawiałam z Jaredem, który robił wszystko, 
by mi pomóc. Jedynym skutkiem rozmowy była decyzja, by odłożyć 
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Chciałam się oprzeć, położyć głowę na jego ramieniu i usłyszeć 
z jego ust słowa zapewnienia, że wszystko będzie dobrze. Wiedziałam 
jednak, że nie może on naprawić tego, co potoczyło się źle. Przyzna-
ję, że gdy dochodzę do granic wytrzymałości, staję się trochę nerwo-
wa. Był to właśnie jeden z tych dni. Chciałam po prostu wrócić do 
domu, pójść do łóżka i naciągnąć na siebie kołdrę. 

– Zastanawiam się, po co w ogóle zaczęłam uczyć – wyrzuciłam 
z siebie. – Nie wychodzi mi tak, jak się spodziewałam.

Jared wyglądał na zaskoczonego i trochę zirytowanego.
– Ależ to było twoim marzeniem, odkąd tylko ciebie poznałem 

– powiedział. – Czy nie możesz porozmawiać z kierownikiem albo 
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zakup sofy. Kolejny duży wydatek w chwili, gdy byłam tak zaniepo-
kojona pracą, nie miał sensu. Odwołaliśmy rezerwację w restauracji 
i zamówiliśmy pizzę po drodze do domu. Czułam się okropnie, że 
popsułam wieczór, ale nie mogłam już więcej udawać, że wszystko 
jest w porządku. 

Gdy zachodziłam w głowę, jak znaleźć rozwiązanie, z każdym 
dniem nachodziły mnie coraz większe wątpliwości. Być może po 
prostu nie byłam stworzona do nauczania. Wszystko w końcu osią-
gnęło swój szczyt, gdy pewnego piątkowego popołudnia siedziałam 
samotnie w pustej klasie. Z oddali dochodził mnie odgłos odkurzacza 
woźnego i krzyki dzieci na boisku. Patrzyłam w przestrzeń, czując, jak 
gdyby zbierająca się nade mną ciemna chmura miała pozostać na 
zawsze. Gdzie była moja ekscytacja nauką, której doświadczyłam ja-
ko uczennica? Pani Goodwin wypróbowała na nas wszystkie swoje 
magiczne metody, gdy byliśmy jeszcze dziećmi. Doszłam jednak do 
bolesnego i oczywistego wniosku, że nie mam ani jej talentu, ani cier-
pliwości. Nie byłam taka dobra jak ona i nigdy jej nie dorównam.

To, co się stało potem, z pewnością nie było przeze mnie zapla-
nowane, lecz wynikało z mojej reakcji na rozczarowanie i frustrację, 
które się we mnie nagromadziły. Gdy wychodziłam ze szkoły, zauwa-
żyłam, że drzwi dr. Marshalla były otwarte, a on zajmował się jakąś 
papierkową robotą. Gdy delikatnie zapukałam i przeprosiłam, że prze-
szkadzam, spojrzał na mnie. Uśmiechnął się i wskazał na krzesło przy 
swoim biurku, zapraszając mnie, bym usiadła. 

Wiedziałam, że muszę powiedzieć to, co miałam na myśli, zanim 
się rozmyślę lub stracę odwagę. Gdy tylko zaczęłam, z moich ust po-
płynął potok słów. 

– Pomyślałam sobie, że powinnam panu powiedzieć, iż poważnie 
zastanawiam się nad rezygnacją z pracy. Zostanę do końca roku, ale 
jeśli ktoś się pojawi na moje miejsce, chętnie ustąpię.

Gdy wypowiedziałam te słowa, poczułam kłucie w żołądku. 
– W każdy poniedziałek, gdy wchodzę do szkoły – kontynuowa-

łam, wpatrując się w jasny prostokąt na ścianie za plecami dr. Mar-
shalla, gdzie kiedyś wisiał obraz – po prostu czuję pustkę. Wiem, że 
tak się dzieje, ponieważ nie przekazuję dzieciom tego, na co zasługują 
i czego potrzebują. Czy nie jest to dowód, że nie powinnam uczyć?

Gdy ponownie spojrzałam na twarz dr. Marshalla, ku mojemu za-
skoczeniu zauważyłam, że dyrektor się uśmiecha, i to nie w sposób 
nieżyczliwy, lecz jakby właśnie doznał olśnienia. 

– Emma – powiedział – być może wyda ci się to szalone, ale we-
dług mnie twoje obawy dobrze o tobie świadczą. Słyszę twoje zatros-
kanie i obserwuję, jak uczysz. Widzę, jak bardzo ci zależy na uczniach 
i na nauczaniu. Wierz mi: nigdy bym nie przedłużał z tobą umowy, 
gdybym nie był ciebie pewien. – Przerwał chyba dlatego, żeby dotar-
ły do mnie jego słowa. Potem dodał: – Na szczęście znam kogoś, kto 
mógłby ci pomóc. Jestem pewien, że chętnie by z tobą porozmawiała, 
gdybym ją o to poprosił. 

Zwierzył się mi, że jakiś czas temu również znalazł się w życio-
wym impasie. Niemal już zrezygnował z edukacji. Dowiedział się jed-
nak o ważności nastawienia umysłu i zadawania nowych pytań, które 
zmieniły jego przekonania, co jest możliwe. Powiedział, że gdy zmie-
niamy pytania, które sami sobie zadajemy, zaczyna działać w nas 
jakaś alchemia. Na mojej twarzy musiało pojawić się zakłopotanie, 
ponieważ zachichotał i dodał:

– Niedługo dowiesz się, o co mi chodzi. 
Nie wyjaśnił mi żadnych szczegółów, ale wystukał kilka słów na 

komputerze, zanotował coś na odwrocie swojej wizytówki, a potem 
mi ją wręczył. 

– Jestem pewien, że polubisz tę kobietę. Porozmawiaj z nią, za-
nim podejmiesz decyzję. Częściowo jest już na emeryturze, ale uczy 
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jeszcze na uniwersytecie i ciągle opiekuje się kilkoma nauczycielami. 
Zadzwonię do niej i dam jej znać, że chcesz się z nią skontaktować. 
Gdy się z nią spotkasz, przyjdź jeszcze raz, żeby omówić twoje na-
stępne kroki. 

Wzięłam wizytówkę i skinęłam głową, zastanawiając się, w co się 
wplątałam. Podziękowałam, wyszłam na parking i wsiadłam do sa-
mochodu. 

Opadłam ciężko na fotel samochodu i zaczęłam zastanawiać się, 
czy przypadkiem moja rozmowa z dr. Marshallem nie była dużym 
błędem. Czy okazał mi życzliwość i podniósł mnie na duchu tylko 
dlatego, że nie chciało mu się szukać innego nauczyciela? Czy przy-
znanie się do moich niedociągnięć nie zaszkodziło mojej historii za-
wodowej? Wszystko mi jedno. Co się stało to się stało. Zerknęłam na 
jego wizytówkę, popatrzyłam przez chwilę na nazwisko, a potem ją 
odwróciłam. 

To musiała być jakaś pomyłka! Imię i nazwisko, które zapisał, 
brzmiało: dr Sophie Goodwin. Czy była to moja Sophie Goodwin 
– nauczycielka szóstej klasy? To nie mógł być przypadek.

Jadąc tamtego popołudnia do domu, wyobrażałam sobie twarz 
pani Goodwin i przypominałam chwile spędzone z nią w klasie. Cóż 
to był za wspaniały rok! Przedtem jakoś tam sobie radziłam. Na jej 
lekcjach natomiast w moje myślenie i naukę wstępowało życie. Polu-
biłam nawet wspólne projekty z innymi uczniami. Pani Goodwin by-
ła pierwszą osobą, która zaszczepiła w mojej głowie myśl, że pewnego 
dnia zostanę nauczycielką. Nie do wiary! Ona praktycznie jako pier-
wsza w ogóle mnie zauważyła. Tak przynajmniej wtedy czułam. 

Gdy dotarłam do domu, zaczęłam szukać uniwersytetu, na któ-
rym uczyła pani Goodwin, a potem przejrzałam biogramy pracowni-
ków wydziału. Moje serce mocniej zabiło, gdy na ekranie pojawiło się 
jej zdjęcie. Choć wyglądała na starszą niż jej obraz w mojej głowie, 

nie mogłam pomylić jej uśmiechu. To naprawdę była ona. I napraw-
dę stała się doktor Sophie Goodwin!

Zaczęłam w pośpiechu pisać maila na adres zamieszczony w jej 
biogramie. Potem jednak sprawę przemyślałam i postanowiłam wy-
słać odręczny list. Nazajutrz kupiłam kartkę z pięknym widokiem 
przyrody i podałam jej swojego maila, napisałam informację o sobie, 
kiedy się u niej uczyłam, i że dr Marshall zasugerował, abym się z nią 
spotkała. Po wysłaniu kartki po raz pierwszy od wielu tygodni poczu-
łam nadzieję. Jeśli ktoś mógł mi pomóc, to była to pani Goodwin. 

Zdawało mi się, że oczekiwanie na odpowiedź trwało całe wieki. 
Czy dr Marshall powiedział coś, co mogło ją odstraszyć? Trudno mi 
było sobie wyobrazić, że pani Goodwin od razu nie odpisze. Biedny 
Jared musiał w międzyczasie wysłuchiwać wszystkich moich narzekań! 

I wtedy, pewnego poranka na moim ekranie pojawił się mail od 
pani Goodwin. 

„Z ogromną chęcią bym się z tobą spotkała” – napisała. Przepro-
siła mnie za coś, co nazwała „opieszałością”. Przeszkodziły jej sprawy 
osobiste. Nie podała żadnych szczegółów.

Ku mojemu zdziwieniu zasugerowała, abyśmy spotkały się w naj-
bliższą niedzielę w zaproponowanym przez nią miejscu – około godzi-
ny jazdy ode mnie. Powiedziała, że napijemy się herbaty i wszystko 
omówimy.

W dniu, w którym miałyśmy się spotkać, zadzwoniłam z samego 
rana, by potwierdzić godzinę. Gdy z nią rozmawiałam, zwróciłam się 
do niej jako do pani Goodwin, ponieważ taki miałam zwyczaj. Za-
żenowana jednak poprawiłam się: 

– Chyba powinnam teraz mówić doktor Goodwin.
Ona jednak szybko wyprowadziła mnie z błędu: 
– Emma, na miłość boską, mów mi Sophie. Nie musisz być taka 

formalna, a poza tym nie jesteśmy już w szkole. 

32 33

Edukacja, która zmienia życie ROZDZIAŁ 1: Alchemia pytań



jeszcze na uniwersytecie i ciągle opiekuje się kilkoma nauczycielami. 
Zadzwonię do niej i dam jej znać, że chcesz się z nią skontaktować. 
Gdy się z nią spotkasz, przyjdź jeszcze raz, żeby omówić twoje na-
stępne kroki. 

Wzięłam wizytówkę i skinęłam głową, zastanawiając się, w co się 
wplątałam. Podziękowałam, wyszłam na parking i wsiadłam do sa-
mochodu. 

Opadłam ciężko na fotel samochodu i zaczęłam zastanawiać się, 
czy przypadkiem moja rozmowa z dr. Marshallem nie była dużym 
błędem. Czy okazał mi życzliwość i podniósł mnie na duchu tylko 
dlatego, że nie chciało mu się szukać innego nauczyciela? Czy przy-
znanie się do moich niedociągnięć nie zaszkodziło mojej historii za-
wodowej? Wszystko mi jedno. Co się stało to się stało. Zerknęłam na 
jego wizytówkę, popatrzyłam przez chwilę na nazwisko, a potem ją 
odwróciłam. 

To musiała być jakaś pomyłka! Imię i nazwisko, które zapisał, 
brzmiało: dr Sophie Goodwin. Czy była to moja Sophie Goodwin 
– nauczycielka szóstej klasy? To nie mógł być przypadek.

Jadąc tamtego popołudnia do domu, wyobrażałam sobie twarz 
pani Goodwin i przypominałam chwile spędzone z nią w klasie. Cóż 
to był za wspaniały rok! Przedtem jakoś tam sobie radziłam. Na jej 
lekcjach natomiast w moje myślenie i naukę wstępowało życie. Polu-
biłam nawet wspólne projekty z innymi uczniami. Pani Goodwin by-
ła pierwszą osobą, która zaszczepiła w mojej głowie myśl, że pewnego 
dnia zostanę nauczycielką. Nie do wiary! Ona praktycznie jako pier-
wsza w ogóle mnie zauważyła. Tak przynajmniej wtedy czułam. 

Gdy dotarłam do domu, zaczęłam szukać uniwersytetu, na któ-
rym uczyła pani Goodwin, a potem przejrzałam biogramy pracowni-
ków wydziału. Moje serce mocniej zabiło, gdy na ekranie pojawiło się 
jej zdjęcie. Choć wyglądała na starszą niż jej obraz w mojej głowie, 

nie mogłam pomylić jej uśmiechu. To naprawdę była ona. I napraw-
dę stała się doktor Sophie Goodwin!

Zaczęłam w pośpiechu pisać maila na adres zamieszczony w jej 
biogramie. Potem jednak sprawę przemyślałam i postanowiłam wy-
słać odręczny list. Nazajutrz kupiłam kartkę z pięknym widokiem 
przyrody i podałam jej swojego maila, napisałam informację o sobie, 
kiedy się u niej uczyłam, i że dr Marshall zasugerował, abym się z nią 
spotkała. Po wysłaniu kartki po raz pierwszy od wielu tygodni poczu-
łam nadzieję. Jeśli ktoś mógł mi pomóc, to była to pani Goodwin. 

Zdawało mi się, że oczekiwanie na odpowiedź trwało całe wieki. 
Czy dr Marshall powiedział coś, co mogło ją odstraszyć? Trudno mi 
było sobie wyobrazić, że pani Goodwin od razu nie odpisze. Biedny 
Jared musiał w międzyczasie wysłuchiwać wszystkich moich narzekań! 

I wtedy, pewnego poranka na moim ekranie pojawił się mail od 
pani Goodwin. 

„Z ogromną chęcią bym się z tobą spotkała” – napisała. Przepro-
siła mnie za coś, co nazwała „opieszałością”. Przeszkodziły jej sprawy 
osobiste. Nie podała żadnych szczegółów.

Ku mojemu zdziwieniu zasugerowała, abyśmy spotkały się w naj-
bliższą niedzielę w zaproponowanym przez nią miejscu – około godzi-
ny jazdy ode mnie. Powiedziała, że napijemy się herbaty i wszystko 
omówimy.

W dniu, w którym miałyśmy się spotkać, zadzwoniłam z samego 
rana, by potwierdzić godzinę. Gdy z nią rozmawiałam, zwróciłam się 
do niej jako do pani Goodwin, ponieważ taki miałam zwyczaj. Za-
żenowana jednak poprawiłam się: 

– Chyba powinnam teraz mówić doktor Goodwin.
Ona jednak szybko wyprowadziła mnie z błędu: 
– Emma, na miłość boską, mów mi Sophie. Nie musisz być taka 

formalna, a poza tym nie jesteśmy już w szkole. 

32 33

Edukacja, która zmienia życie ROZDZIAŁ 1: Alchemia pytań



Dla osoby postronnej słowa te mogą znaczyć niewiele. Dla mnie 
jednak miały pokrzepiający wydźwięk. Była moim bohaterem – na-
uczycielką, która zmieniła moje życie. A bardziej konkretnie – jej po-
godny i optymistyczny ton wywołał we mnie samopoczucie, którego 
nie miałam od długiego czasu. Być może miałam nauczyć się od niej 
technik nauczania, a może po prostu miała mi wyjaśnić, dlaczego 
powinnam zmienić zawód.

Odpowiedź miała nadejść podczas wspólnej herbaty. 

ROZDZIAŁ 2

NASTAWIENIE WSZYSTKO ZMIENIA

Szukaj okazji, by pokazać, że ci zależy. 
Dzieci nie pamiętają, czego próbujesz je nauczyć.

Pamiętają natomiast, jaki jesteś.
JIM HENSON (twórca muppetów)

W sobotę mój GPS doprowadził mnie do miejsca zamieszkania Sophie 
w Hillview Apartments – atrakcyjnym budynku z dużymi oknami, 
które dawały mnóstwo światła. Był on otoczony dobrze utrzymany-
mi trawnikami i zadbanymi klombami kwiatów. 

Zostałam wpuszczona przez szklane drzwi do holu, a potem wje-
chałam na trzecie piętro. Gdy drzwi windy się rozsunęły, Sophie cze-
kała już na mnie na korytarzu. Mój puls przyspieszył. Jej serdeczny 
uśmiech natychmiast przypomniał mi, jak zauważana i doceniana 
czułam się w jej klasie. Przedtem uważałam się za beznadziejną 
uczennicę. Gdy o tym myślałam, niepokoiłam się, że rozczaruje się 
mną, gdy usłyszy o moich aktualnych problemach. Byłam pewna, że 
nie spełniam jej oczekiwań.

Sophie szybko mnie objęła, co sprawiło, że natychmiast się od-
prężyłam. Tak samo czułam się w jej obecności, gdy chodziłam do 
szóstej klasy. Zdziwiło mnie, że tak słabo się czuje, co uzmysłowiło mi, 
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