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Dajemy edukację, która pozwala młodemu człowiekowi

rozwijać się, wykorzystując jego naturalną ciekawość

świata, talenty i predyspozycje. 

Wielki nacisk kładziemy na budowanie poczucia własnej

wartości przez znalezienie miejsca w grupie rówieśniczej i

budowanie samoświadomości. 

Edukacja 
to 

relacja



Tworzymy przestrzeń do pracy i nauki z szacunkiem do

wszystkich nas; zespół, gdzie liczy się dobra komunikacja i

nie ma plotek.

Działamy jak współpracujący członkowie plemienia, w

którym młodsi uczą się od starszych.

Współpracujemy
zamiast

rywalizować



Każdy człowiek ma swoje doświadczenia, umiejętności,

trudności, tempo pracy czy przyswajania. I każdy powinien

pracować w swoim tempie – byle skutecznie. 

Dlatego kluczowy dla nas jest etos pracy. Pracujemy w

szkole, nie w domu – stąd brak zadań domowych czy

zakaz korepetycji. Nie robimy sprawdzianów, lecz dbamy,

aby Uczniowie umieli określić swój poziom wiedzy i

potrzeb.

Uczniowie 
uczą się a nie 
są nauczani



Szkoła, przedszkole to krótki etap w życiu człowieka. 

Poczucie bezpieczeństwa i fundament daje Dom

Rodzinny. 

Przedszkole i szkoła to czas rozwoju skrzydeł, miejsce

inspiracji, doświadczenie z budowaniem relacji

społecznych, pierwsze miłości i antypatie oraz czas

umiejętnego budowania swoich reakcji. 

Dlatego nasze przedszkole to czas opieki i edukacji, a

szkoła to miejsce, które daje inspirację – ciekawym

nauczycielem, mądrymi wycieczkami, nietypowymi

spotkaniami. Inspiracja może trwać krótko, ważne, by

wpływała na całość.
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tylko 
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Odpowiedzialność społeczna jest dla nas ważna. Dbamy o

siebie i innych, mówimy NIE konsumpcjonizmowi,

wyrabiamy umiejętności pozwalające na dbałość o rzeczy

(drobne szycie, majsterkowanie, gotowanie).

Wdrażamy
czułość do siebie 

i otoczenia



Edukacja to nie przedmiot, ale umiejętność łączenia

kropek – stąd stawiamy na proces poznawania świata z

różnych stron, różnymi środkami – poprzez 

doświadczenie, aktywne działanie, ponawiane próby,

czynienie błędów. 

Podręczniki to tylko dodatek. Liczy się praca i rozwój

ustawiczny, choć nie zawsze policzalny.
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