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Katarzyna Pelc
nauczycielka języka angielskiego(20 
lat doświadczenia) w państwowej, 
integracyjnej szkole średniej w 
Kielcach, liderka ruchu Budzącej Się 
Szkoły w swojej placówce, entuzjastka 
odkryć neurodydaktyki i porozumienia 
bez przemocy, stawia na naukę 
kompetencji językowej i kompetencji 
przekrojowych w praktyce szkolnej



Honorata Szanecka
Autorka międzynarodowego projektu edukacyjnego

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”.
Kreatorka nowoczesnej edukacji, prowadząca
Funpage NIEZBĘDNIKNAUCZYCIELA, Nauczycielka
edukacji wczesnoszkolnej, jednocześnie pełniąca
funkcję dyrektora szkoły podstawowej. Na swoich
zajęciach pracuję jako mentor i obserwator uczniów,
którym pozwalam wieść prym w kreatywnym
działaniu, ukierunkowanym na poszukiwaniu wiedzy i
jej doświadczaniu wszystkimi zmysłami. Nie stosuję
ocen, sprawdzianów i zadań domowych.
Moje motto: NIE OCENIAM - DOCENIAM



Jestem nauczycielką matematyki od 20 lat, 

trenerką edukacji, członkiem zespołu Instytutu 

Zwinnej Edukacji i Fundacji Szkoła Bez Ocen.   

Marzy mi się szkoła, w której uczeń ma 

autonomię, sam decyduje, jak dojdzie do 

rozwiązania problemu. Cenię sobie relacje i nie 

boję się wyzwań. Lubię nowinki metodyczne, 

sprawdzam różne techniki pracy, by przekonywać, 

że matematyka nie gryzie…



Dagmara Jezierska

Doktor nauk humanistycznych. Mieszka w Tychach. Uczy języka polskiego

w liceum ogólnokształcącym w sąsiednim Bieruniu od prawie 20 lat. Jest

czynnym egzaminatorem maturalnym. Dostrzega zmiany, jakie

zachodzą w kolejnych pokoleniach młodzieży i jest przekonana, że to szkoła

musi dopasować się do nich, a nie odwrotnie. Dziś pracuje zupełnie

inaczej, niż wtedy, kiedy zaczynała przygodę ze szkołą. Wierzy, że oddolne

działania mają wielką moc.

Entuzjastka nowoczesnej edukacji, wprowadza zmiany w swoim 

środowisku.



Beata Gwizdała nauczycielka języka polskiego i dyrektor w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim. Od lat pracuje bez ocen 
cyfrowych i podręczników, stawia na daltońskie filary, wie, że 
nauczyciel pracuje ...w uczniowskiej głowie i w uczniowskim sercu. 
Współtworzy z Magdą Krajewską blog Lekcje szyte na miarę. Ponadto z 
Magdą i Moniką Szulkowską współorganizuje Noce Belfrów. W tym 
samym towarzystwie zorganizowała dwie edycje Egzaminocki dla 
ósmoklasistów.

Magda Krajewska nauczycielka języka polskiego w Zespole Placówek 
Oświatowych w kujawskim Tucznie. Liczby nie są jej mocną stroną, w 
związku z tym od zawsze omijała szerokim łukiem ocenianie cyfrowe. 
Obecnie pracuje wyłącznie z OKejem i planem daltońskim. Wspólnie z 
Irminą Żarską stworzyła ogólnopolski projekt edukacyjny Zaproś mnie 
na swoją lekcję. Jest również adminką grupy Poloniści z pasją.



Justyna Frankiewicz-Popiołek - anglistka, pedagog edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej w nurcie Planu Daltońskiego, 

neurodydaktyk, trener w oświacie, edukator i twórca Fundacji 

„Uczyć (się) z Pasją. Trener Myślenia Krytycznego 3 stopnia. 

Aktywna nauczycielka i międzynarodowy trener nauczycieli 

metody Helen Doron English z 20 letnim doświadczeniem.

Właściciel daltońskiego przedszkola Kraina Wiedzy, przyjaciel 

edukacji froeblowskiej.

Prywatnie - pasjonatka nauki przyjaznej mózgowi i mama trójki 

wyjątkowych, dwujęzycznych dzieci, dla których warto iść pod 

prąd i walczyć o alternatywną, skuteczną i radosną edukację.



Lech Mankiewicz - fizyk, astrofizyk, edukator, redaktor 

polskiej wersji Khan Academy.profesor Centrum Fizyki 

Teoretycznej PAN, wieloletni dyrektor tego instytutu.

Od 3 lat nauczyciel fizyki w jednej z podwarszawskich 
szkół podstawowych.



dr Magdalena Jarzębowska

Z wykształcenia jestem biologiem oraz nauczycielką 

biologii i przyrody. Pracuję w jednej ze szkół 

podstawowych Montessori w Krakowie, prowadzę również 

firmę edukacyjną, organizującą warsztaty przyrodnicze w 
przedszkolach i szkołach.

Cały czas poszukuję nowych, kreatywnych form 

przekazywania wiedzy oraz uczę się, jak wycisnąć z 

podstawy programowej, to co praktyczne i naprawdę 

przydatne. Od roku pracuję zupełnie bez ocen cyfrowych, 

sprawdzianów i prac domowych.



Katarzyna Dacy-Ignatiuk - nauczycielka geografii w 

Zespole Szkół nr 1 w Tychach. Tutorka, ambasadorka 

Wiosny Edukacji. Poszukiwaczka nowych rozwiązań 

edukacyjnych, które z entuzjazmem wdraża od 30 lat, 

również jako innowacje. Autorka kilku publikacji z zakresu 

dydaktyki geografii. Przyrodnik z pasją. Kocha poznawać 

świat doświadczając go, szczególnie lubi piesze wędrówki 
po górach. Jest przewodnikiem beskidzkim.



Aleksandra Stolarczyk- nauczycielka edukacji 

wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 39 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Sosnowcu. Ambasador Wiosny 

Edukacji i członek koalicji Dziecko bez stopni. W pracy 

najbardziej lubię projekty realizowane w ramach 

Uniwersytetu Dzieci i współpracy eTwinning. Pasjonatka 
czytania



Joanna Obuchowska - edukatorka lifelong learning, 

pedagożka zdolności i kreatywności, terapeutka 

pedagogiczna, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i 

języka angielskiego. Podróżniczka edukacyjna. Studiowała i 

nauczała w Polsce, Danii, Holandii, Kolumbii, Finlandii i 

Indiach. Autorka programu kształcenia dla klas 0-8, 

wdrażanego w autorskiej klasie, stworzonej we współpracy 

z Kooperatywą Edukacyjną „Ponad Horyzont”. Jako 

koordynatorka ds. innowacji dydaktycznych w zespole 

szkoły „MOST kampus edukacyjny”, współorganizowała 

proces przygotowania do otwarcia placówki. Po 

rozpoczęciu działalności prowadziła warsztatowe zajęcia 

projektowe, jogę i Mindfulness dla dzieci.

W poprzednich latach redaktorka merytoryczna 

czasopisma „Życie Szkoły” oraz autorka ponad 30 

publikacji popularnonaukowych.

Wnioskami ze zdobytych doświadczeń oraz refleksjami 

dzieli się za pośrednictwem 

bloga: www.educationaleden.pl

http://www.educationaleden.pl/


Joanna Górecka

Wszystko zaczęło się od ławki, w której wiecznie się wierciłam. Potem 
przyszedł czas na tablicę, do której jako nauczyciel również nie mogłam się 
przekonać. W końcu pojawił się No Bell… Ale od początku.

Jestem doktorem nauk humanistycznych, 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 Edukacyjnych.



Izabella Gorczyca

Izabella Gorczyca – Uważa, że szkoła powinna konsekwentnie 
łamać schematy, uczyć myślenia nieskrępowanego 
konwencjami i postępowania, zgodnie z którym drugi człowiek 
jest zawsze celem, a nigdy środkiem. Uważa, że edukacja 
szkolna jest zbyt ważna, by zamykać ją w ramach bezpiecznych i 
z dawna wypróbowanych sposobów nauczania. Uważa, że 
szkoła może i powinna być laboratorium myśli, przestrzenią 
nieskrępowanych innowacji i inwencji.
Stworzyła markę No Bell, obejmującą szkołę, Instytut Innowacji 
Dydaktycznych, meble edukacyjne. Współzałożycielka ruchu 
„Budząca się szkoła”. Szkoła No Bell otrzymała m.in. tytuły: 
„Innowatora Oświaty”, „Szkoły z mocą zmieniania świata”. W 
międzynarodowym konkursie „Edumission 2017” otrzymała 
nagrodę dla najlepszej innowacyjnej szkoły na świecie.



Agnieszka Tomasik – doktor nauk humanistycznych, pedagog 

specjalny i polonistka, innowatorka, autorka wielu metod 

aktywizujących w pracy z uczniami wokół idei „Lekcja jako 

spotkanie”, ekspertka zmiany, specjalizująca się w 

nowoczesnych narzędziach w edukacji, budowaniu nowych 

relacji w szkole, opartych na psychologii pozytywnej i 

tutoringu. Popularyzuje edukację prawną i równościową oraz 

idee konektywistyczne w zarządzaniu. Wykładowczyni Wyższej 

Szkoły Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkoły Bankowej w 

Gdyni, dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w 

Gdańsku, koordynatorka Kreatywnej Pedagogiki - gdańskiego 

projektu sieciowania nauczycieli.



Agnieszka Wojciechowska. Założycielka i dyrektorka 

niepublicznej szkoły podstawowej EduArt w Warszawie.

Dr nauk społecznych w dyscyplinie nauk 

prawnych. Ukończyła podyplomowe studia z 

przygotowania pedagogicznego i metodyki nauczania 

przedmiotów humanistycznych oraz studia z edukacji 

początkowej i terapii pedagogicznej dzieci ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się na Wydziale 

Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Magister 

prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz zarządzania w Akademii Leona 

Koźmińskiego w Warszawie, gdzie również ukończyła 

podyplomowe studia z zakresu marketingu prowadzone 

w języku angielskim. Absolwentka klasy z wykładowym 

językiem hiszpańskim zakończonej maturą 

międzynarodową w 34 LO im. Miguela de Cervantesa w 

Warszawie. Obroniła na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego rozprawę doktorską na 

temat prawa dostępu do edukacji dzieci w Unii 

Europejskiej.



https://www.cen.bialystok.pl/oferta-konferencje-seminaria/szczegoly/3414/ogolnopolska-konferencja-

nauczycieli-praktykow-szkola-doceniania

https://www.cen.bialystok.pl/oferta-konferencje-seminaria/szczegoly/3414/ogolnopolska-konferencja-nauczycieli-praktykow-szkola-doceniania

