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Edukacja domowa – czas na zmiany. 

 

Edukacja domowa to, w Polsce, temat ciągle intrygujący i, co tu dużo mówić, słabo jeszcze 

zakorzeniony w świadomości społecznej, chociaż z każdym rokiem powiększa się grono rodziców 

podejmujących decyzję o uczeniu w domu własnego dziecka. Jeśli chodzi o regulacje prawne, to 

właściwie jesteśmy na początku kształtowania się optymalnego modelu edukacji domowej w 

Polsce. Słowo „optymalny” powinno odnosić się do rodziców, a nie aparatu państwowego i 

urzędników i dlatego tak ważna jest aktywność edukatorów domowych, nie tylko w zakresie 

aktywności dydaktycznej, ale w dyskusjach dotyczących tego, co należałoby jeszcze zmienić, 

poprawić, uwzględnić. Dzięki działalności takich osób, jak prof. Marek Budajczak, powoli udaje się 

wypracowywać coraz korzystniejsze dla rodziców rozwiązania. Ale przed nami sporo jeszcze do 

zrobienia, o czym możemy się przekonać po przeczytaniu wywiadu z Panem Profesorem.  

NR: Jak ocenia Pan obecną sytuację edukacji domowej w Polsce? 

Prof.M.Budajczak: Jest ona nieoczywista. Warunki prawne nie są najgorsze. Powiem więcej – są  

nawet całkiem dobre, istnieją bowiem przepisy sprzyjające edukacji domowej. Na przykład rodzice 

mają możliwość wyboru szkoły dla swojego dziecka i nie muszą zapisywać go do szkoły rejonowej. Od 

czerwca ubiegłego roku istnieje też możliwość podjęcia decyzji o rozpoczęciu edukacji domowej w 

dowolnym momencie roku szkolnego, a nie tak, jak było to wcześniej, z graniczną, majową datą, 

przez co „spóźnieni” rodzice byli zablokowani przez cały rok. Z drugiej strony ciągle jeszcze istnieją 

kwestie niedostatecznie lub źle uregulowane, jak na przykład kształt egzaminów klasyfikacyjnych, czy 

też konieczność przedkładania szkole, z którą się współpracuje, opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku wszystkich uczniów uczących się w szkole 

poddawanie się badaniom w poradni jest całkowicie dobrowolne, natomiast uczniowie edukacji 

domowej są, z mocy ustawy, zmuszeni do poddania się poradnianym procedurom. Resort edukacji 

szereg razy przymierzał się też do zmiany przepisów, tak by radykalnie ograniczyć dostęp do edukacji 

domowej, np. przez wymóg posiadania przez rodziców wykształcenia wyższego nauczycielskiego. Dla 

zdecydowanej większości rodziców byłby to warunek nie do spełnienia. Z niepokojem obserwuję 

jeszcze jedno bardzo negatywne zjawisko. Chodzi o traktowanie edukacji domowej wyłącznie jako 

biznesu, rozwijanego przez nieuczciwych „przedsiębiorców”, co jest bardzo szkodliwe dla całego 

środowiska i dla przyszłości edukacji domowej w Polsce.   

NR: No cóż dotacja w wysokości ponad 800 złotych na ucznia miesięcznie, wypłacana przez cały 
rok, to spora pokusa dla „zaradnych” i „przedsiębiorczych”. Nie zniechęca ich nawet zapis ustawy  
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oświatowej zawarty w art. 83a. 1: „Prowadzenie szkoły lub placówki oraz zespołu (…) nie jest 
działalnością gospodarczą”, ani fakt, że dotacje z budżetu państwa (a więc z kieszeni podatników) 
znajdują się pod szczególną kontrolą. 
 

Prof.M.Budajczak: Okazuje się, że nie tylko prywatny biznes próbuje zawłaszczyć pieniądze 

wypłacane w formie dotacji oświatowej, takie próby podejmują również lokalne władze. Samorządy 

buntują się przeciwko przekazywaniu szkołom dotacji na uczniów edukacji domowej, twierdząc, że 

wypłacanie całej kwoty przypadającej  na jednego  ucznia jest nieuzasadnione, ponieważ skoro 

rodzice uczą swoje dzieci w domu, to szkoły nie ponoszą z tego tytułu regularnych wydatków. Tu 

warto wyjaśnić, że nie ma żadnej podstawy prawnej i finansowej dla takiego rozumowania i że jest to 

jedynie próba pozyskania przez gminy dodatkowego źródła finansowania dla „swoich” wydatków. 

Gdyby jednak faktycznie doszło do uprawomocnienia zawłaszczeń, choćby nawet części, subwencji 

oświatowej, to byłoby to dyskryminujące dla dzieci i rodziców edukacji domowej. Takie działania, 

jako niedemokratyczne, zostałyby oprotestowane przez rodziców, którzy są podatnikami, a ich 

dzieciom przysługują te same prawa, co dzieciom uczęszczającym do szkoły.  Urzędnicy resortu 

edukacji doskonale zdają sobie sprawę z tych zakusów samorządowców na pieniądze oświatowe, co 

więcej, znam przypadek, gdy jeden z urzędników MEN w piśmie skierowanym do samorządu 

gdańskiego, i na jego wniosek, a zawierającym interpretację przepisów ustawy oświatowej, zawarł 

wskazówki, zgodnie z którymi nauczanym domowo dzieciom z zerówek nie przysługuje żadna 

dotacja. W oparciu o sugestie ministerstwa wiceprezydent Sopotu zażądała od jednej z placówek 

zwrotu środków dotacyjnych za kilka miesięcy wstecz i odmawiając ich, tym samym, na przyszłość. 

Wszcząłem w tej sprawie interwencję i, po wielu miesiącach, Rzecznik Praw Obywatelskich zajął 

jednoznaczne w tym względzie stanowisko, stwierdzając, iż interpretacja ministerstwa jest z 

prawnego punktu widzenia całkowicie nieuzasadniona, stąd MEN nie miał prawa wydać 

samorządowcom takiej opinii, aby zaoszczędzili na dzieciach z zerówek. 

 

NR: Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno dbać o odpowiednie finansowanie edukacji dzieci, 

a nie oszczędzać na edukacji … 

Prof.M.Budajczak: Gdyby udało się „zaoszczędzić” na dzieciach, to ostatecznie pieniądze takie 

pozostałyby w kasie  samego Ministerstwa, a nie u naiwnych i pazernych samorządowców. Takie 

rozwiązanie zostało już przećwiczone w przeszłości. Po tym jak w 1991 roku przyjęto nową ustawę 

oświatową, a mianowicie w 1993 roku, pojawił się okólnik MEN (wewnętrzne zarządzenie dla 

pracowników oświaty, głównie dyrektorów szkół), że dzieciom edukacji domowej nie przysługują 

środki finansowe i że dyrektorzy nie mogą się o nie ubiegać.  Taka sytuacja trwała kilka lat, na 

szczęście skutecznie udało się ją oprotestować i w 1998 roku ów okólnik został przez resort wycofany. 

Dotacja dla dziecka edukacji domowej, to nie są pieniądze państwa, które można zawłaszczyć, to są 

środki obywatelskie i powinny być przeznaczone na dzieci obywateli, nawet tak niepokornych, jak 

domowi edukatorzy.  

NR: Co do tego, że dotacja oświatowa  każdemu dziecku edukacji domowej się należy – nie ma 

najmniejszych wątpliwości. Pozostaje otwarta kwestia tego, kto powinien otrzymywać te 

pieniądze. Rodzice, którzy biorą na siebie obowiązek nauczania dziecka, czy szkoły, które poza  
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organizowaniem egzaminów nie ponoszą żadnych innych obciążeń przyjmując uczniów edukacji 

domowej? Jak to wygląda w innych krajach? 

Prof.M.Budajczak: W USA, zależnie od różnic między kolejnymi stanami, bywa różnie. Nie przekazuje 

się środków finansowych szkołom, bo nie nadzorują rodzin edukacji domowej, ani nie organizują 

egzaminów. Co do rodzin, to w jednych stanach otrzymują niewielkie „wsparcie”, a w innych nie. Z 

kolei w Europie przykładem dla nas do podpatrywania i ewentualnego naśladowania jest W. Brytania. 

Państwo nie przekazuje żadnych środków finansowych rodzinom, a rodzice przejmują od państwa 

cały ciężar obowiązku edukowania dzieci na siebie.  

NR: Przekazywanie dotacji oświatowej rodzicom wydaje się być uczciwym rozwiązaniem.  

Prof.M.Budajczak: We wspomnianych przeze mnie krajach szkoły nie sprawują żadnego nadzoru nad 

edukacją domową, bo jest to domena urzędników. W polskich warunkach prawnych byłoby to trudne 

do realizacji, gdyż to szkoła sprawuje nadzór, co jest dla niej obciążeniem organizacyjnym. Żadna 

szkoła, mając obowiązek prowadzenia dokumentacji ucznia i egzaminowania go, nie przyjęłaby 

takiego ucznia, gdyby nic na tym nie miała zyskać.  To dla niej obciążenie. 

NR: Nawet jeśli uczeń pojawia się tylko na egzaminie i nie korzysta z zajęć, pomocy dydaktycznych, 

sprzętu, sal, itp.?  

Prof.M.Budajczak: Edukacja domowa jest wolnym wyborem rodziców.  Państwo oferuje taką 

możliwość i żaden rodzic nie jest zmuszony do edukowania swoich dzieci w taki sposób. Zgłaszanie 

roszczeń pochodzi z ducha liberalizmu obywatelskiego, ale moim zdaniem nie jest uzasadnione. Mam 

zastrzeżenia do idei wypłacania pieniędzy bezpośrednio rodzicom przy niezmienionych przepisach 

prawnych. Zachodzi tu bowiem groźba nadużyć. Gdyby ogłosić publicznie, że można otrzymać po 

parę tysięcy złotych w ciągu roku, to przy mizerii finansowej wielu rodzin mogłoby to niektórych 

zachęcić (np. rodziców z uzależnieniami) do wyciągnięcia ręki po pieniądze, jednak bez rzeczywistego 

przyjęcia na siebie odpowiedzialności za edukację własnego dziecka.  

NR: Oczywiście zgadzam się, że przed takimi sytuacjami należałoby się jakoś zabezpieczyć, ale skoro 

inni sobie z tym radzą, to dlaczego my nie możemy? Skoro efekty pracy rodziców poddawane są 

nieustannej weryfikacji poprzez egzaminowanie dzieci, to dlaczego, ci którzy przechodzą ją 

pomyślnie nie mieliby otrzymać swego rodzaju gratyfikacji? Nie wyobrażam sobie nauczyciela, 

który pracowałby za darmo …  

Prof.M.Budajczak: W USA rodzice edukacji domowej mieli okazję przekonać się, jak wygląda 

wsparcie państwa i czym się kończy przyjmowanie prezentów czy „publicznych” pieniędzy. W 

Kalifornii np. zaproponowano wyposażenie rodzin w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem 

edukacyjnym, oczywiście na koszt państwa. Ten „prezent” od państwa został przyjęty z entuzjazmem, 

ale z czasem okazał się „koniem trojańskim”. Zaraz po przekazaniu sprzętu rodzinom, pojawiły się 

przepisy dotyczące nadzorowania jego właściwego wykorzystania. Chodziło o to, że skoro rodzice 

korzystają  ze sprzętu  zakupionego z publicznych środków, to muszą się rozliczyć z jego 

wykorzystania, a co za tym idzie wyrazić zgodę na kontrolę urzędników „o każdej porze dnia i nocy” – 

to znaczy zupełnie niezapowiedzianą i w dowolnym momencie. W tej sytuacji rodzice podziękowali 

państwu za „życzliwość”.  Wracając do Pani pytania. Istnieje szereg powodów, dla których wzdragam  

Wrzesień 2015 



str. - 4 - 

 

 NIEZBĘDNIK  RODZICA  

się przed ideą przekazywania całości pieniędzy rodzicom. O uczciwym podziale można myśleć w 

przyszłości, gdyż dzisiaj – moim zdaniem - nie ma warunków, by o tym rozmawiać.  

NR: Myślę, że usankcjonowanie wypłacania rodzicom dotacji oświatowej spowodowałoby 

wyeliminowanie nieuczciwych „przedsiębiorców”, o których Pan wspomniał na początku rozmowy. 

Rozdają oni rodzicom  „stypendia” z publicznej kasy, zyskując w zamian nie tylko ich wdzięczność, 

ale także lwią część dotacji oświatowej, czyli mówiąc wprost okradają podatników. Rozumiem 

jednak, że jest wiele innych ważnych kwestii do uregulowania … 

Prof.M.Budajczak: Wyeliminowanie nadużyć jest konieczne – co do tego nie ma najmniejszej 

wątpliwości. Niestety brakuje dobrej woli i pochylenia się nad przepisami dotyczącymi edukacji 

domowej, a przecież można by je radykalnie zmienić w krótkim czasie. Co do kwestii wymagających 

uregulowania, to z całą pewnością należy do nich sposób przeprowadzania egzaminu w klasach I-III 

szkoły podstawowej. Podstawa programowa przewiduje 3-letni cykl kształcenia zintegrowanego, 

opisując  wiadomości i umiejętności, które dziecko powinno opanować na zakończenie tego cyklu, 

czyli na koniec klasy III. Oznacza to, że aby przeprowadzić egzamin sprawdzający po klasie I i II, trzeba 

w jakiś sposób wykroić 1/3 z celów przewidzianych na 3 lata i to jest poważny kłopot. Kolejna sprawa. 

Od września 2015 roku wchodzi w życie zapis ustawowy zgodnie z którym dzieci w klasach I-III 

otrzymują automatycznie promocję z klasy do klasy i tylko w wyjątkowych przypadkach można je 

zostawić w tej samej klasie drugi rok. A w edukacji domowej w klasach I-III egzaminy pozostają w 

mocy. To nierówne traktowanie uczniów. Skoro mówimy już o egzaminach, to należałoby pomyśleć o 

kształcie egzaminów klasyfikacyjnych na wszystkich poziomach edukacji. Rozporządzenie MEN w 

sprawie oceniania, klasyfikowania i … nic nie mówi o „regularnej” formie tych egzaminów. Co zatem 

mamy?  „Wolną amerykankę”! Każda szkoła przeprowadza je po swojemu. Zdarza się niestety, że w 

imię fałszywie pojmowanej solidności (którą można określić raczej mianem nadgorliwości) szkoły 

przepytują dzieci niemal z każdego akapitu w podręczniku, a przecież egzamin, to z definicji sytuacja 

losowa – wybiera się kilka tematów /zagadnień i jeśli uczniowi się powiedzie i szczęśliwie trafi na 

„pasujące” mu tematy, to trzeba postawić mu dobrą ocenę, niezależnie od tego, czy umie coś 

ponadto. W takich sytuacjach chętnie zapytałbym dyrektorów, czy pozwoliliby na taki sam  egzamin 

względem uczniów chodzących do ich szkół? To kolejna sprawa do uregulowania. Warto też 

zastanowić się, kto powinien regulować kwestie związane z egzaminem. Moim zdaniem nie powinien 

to być resort edukacji, raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje 

Egzaminacyjne. Od lat  prowadzą one egzaminy eksternistyczne dla dorosłych i na podobnej zasadzie 

mogłyby być organizowane egzaminy edukacji domowej. Może to byłoby sensowniejsze? 

NR: Czy nie wystarczyłyby egzaminy zewnętrzne? 

Prof.M.Budajczak: Ci najbardziej „troskliwi” , troszczący się o dobro naszych dzieci,  nie mogliby do 

tego dopuścić! Bo: „w szkole więcej się robi” , bo „dzieci w szkole doświadczają więcej stresu” , więc 

dlaczego w edukacji domowej miałyby być od tego uwolnione? Dlaczego miałyby mieć lżej? Łatwiej? 

To byłaby niesprawiedliwość życiowa, nie wszystkich przecież rodziców stać na edukację domową. 

Poza tym trzeba sprawdzać czy rodzice robią to, co do nich należy i to najczęściej jak to możliwe. Na 

to nie dałoby się nikogo namówić, bo państwo „musi” pilnować obywatela.  

NR: Skąd się bierze takie myślenie urzędników, bo to oni są tymi „troskliwymi”? 

Wrzesień 2015 
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Prof.M.Budajczak: Z  przekonania, że państwo to dobry regulator życia społecznego, a rządzenie 

wymaga  „ręcznego” sterowania obywatelami, którzy potrzebują różnej maści nadzorców czy 

doradców, by im pomagali i ich pilnowali.  Biurokraci są przekonani, że są niezbędni obywatelowi, bo 

bez nich niczego nie da się zrobić. Taki sposób myślenia sprawia, że całkowicie zapomina się o 

zasadzie subsydiarności (pomocniczości), uznającej prawo do ingerencji państwa tylko tam, gdzie  

obywatele sobie wyraźnie nie radzą.  Niestety u nas, w Polsce, urzędnicy chcieliby regulować każdy 

obszar życia społecznego, co jest oczywistą przesadą. Taka „propaństwowa” postawa chroni 

korporacyjne interesy kasty urzędniczej. Czym zajmowaliby się urzędnicy różnych szczebli 

administracji państwowej, gdyby przestali kontrolować obywateli? Staliby się zbyteczni! Dlatego 

muszą nieustannie sprawdzać, czy dzieci naprawdę się uczą, chociaż tak naprawdę jest to kwestia 

zwykłego zaufania drugiemu człowiekowi. Kuratoria w Finlandii zlikwidowano i szkoły tam sobie 

radzą, i to całkiem dobrze! 

NR: Ile rodzin w Polsce edukuje swoje dzieci w domu? 

Prof.M.Budajczak: Wg moich szacunków jest to około 2-2,5 tysiąca. Kłopot z wiarygodnymi 

szacunkami polega na tym, że poza kilkoma szkołami, które skupiają większą część uczniów edukacji 

domowej, jest też paru „przedsiębiorców”, a wśród nich tacy, którzy utrzymują, że mają tysiące dzieci 

w edukacji domowej. Część z tych dzieci mieszka jednak za granicą i nie wiadomo, czy są to dzieci 

jedynie Polonusów. Jakiś czas temu w prasie pojawiły się dane MEN, wg. których edukacja domowa 

obejmuje ok. 7 tys. uczniów. Mam spore wątpliwości co do tej liczby, bo trudno jest ustalić, ile z tych 

dzieci jest spoza Polski, nie wiem też, czy nie myli się edukacji domowej z indywidualnym tokiem bądź 

indywidualnym  programem nauczania.  

NR: To dużo, czy mało? 

 Prof.M.Budajczak: Dla porównania w USA  edukacją domową objętych jest ok. 2,5 mln dzieci i 

młodzieży, a w Wlk. Brytanii 100-150 tys. Jednak na tle Europy kontynentalnej edukacja domowa w 

Polsce mocno się rozwija i jest to o wiele bardziej znaczące zjawisko społeczne, niż w innych krajach 

starego kontynentu. W Niemczech, Szwecji i na Białorusi nie ma możliwości uczenia dzieci w domu, w 

innych krajach jest ona poważnie ograniczona. Warto wspomnieć, iż w Polsce przedwojennej, niemal 

natychmiast po odzyskaniu niepodległości wprowadzono zapis o możliwości edukacji domowej. W 

dekrecie „O obowiązku szkolnym” z 1919 roku potraktowano tę kwestię bardzo oszczędnie, niemal 

identycznie, jak to się ma z dzisiejszą ustawą angielsko-walijską, w której zapisano, że obowiązek 

edukacji dziecko może realizować, albo przez regularne uczęszczanie do szkoły, „albo inaczej”. W 

polskich przepisach ustanowiono, że obowiązek nauki może być realizowany w szkole lub w domu. W 

okresie realnego socjalizmu prawo oświatowe nie przewidywało nauczania domowego, dopiero po 

zmianie ustrojowej, w 1991 roku, wprowadzono zapis o  możliwości edukowania dzieci w domu. 

Chodziło o to, że w finansowej mizerii państwa po 1989 roku obowiązek szkolny miał być zapewniony 

przez państwo, co wiązało się z większym obciążeniem w przypadku dzieci peryferyjnie 

mieszkających, np. w Bieszczadach. Zatem wprowadzenie zapisu o edukacji domowej do obecnie 

obowiązującej ustawy wynikało nie z sentymentu d rozwiązań prawnych  II RP, a było przejawem 

myślenia pragmatycznego… 

NR: Dlaczego rodzice decydują się na edukowanie swoich dzieci w domu? 
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Prof.M.Budajczak: Takie jest prawo obywatela i nie ma sensu pytać „dlaczego”, choć oczywiście 

motywacje rodziców mogą wzbudzać zainteresowanie. Z mojej wiedzy wynika, że są dwa rodzaje 

przyczyn: negatywne (gdy „ucieka się” przed szkolną opresją) i pozytywne (gdy chodzi o stworzenie 

dziecku warunków korzystnego rozwoju). Wśród rodziców posyłających swoje dzieci do szkoły panuje 

przekonanie, że dzieci należy „hartować” , że w szkole „uczą się życia”. Ale to jest kompletna bzdura. 

Dzieci mają prawo do wzrastania w zdrowych i bezpiecznych warunkach. A z tym bezpieczeństwem 

jest u nas bardzo różnie. Co jakiś czas słyszymy o śmiertelnych wypadkach w szkołach, np. na 

zajęciach sportowych.  Ze społecznego, statystycznego punktu widzenia to żaden problem, ale z 

punktu widzenia rodziców , którzy stracili dziecko, to tragedia na całe życie, nie do powetowania.   

Umowy międzynarodowe i Karta Praw Podstawowych UE mówi o prawie rodziców do przekazywania 

dziecku własnych przekonań na temat świata i zgodnie z ich systemem wartości. Zarzut, że rodzice 

edukujący w domu „indoktrynują” dzieci, uniemożliwiając im poznanie innych poglądów, jest 

całkowicie niedorzeczny, bo przecież nauczyciele też mają własne wizje świata, a  poza tym ich rolą 

nie jest wychowywanie dzieci. Oni nie mają prawa do kształtowania światopoglądu dzieci, bo nie 

przebywają z nimi na co dzień, bo nie troszczą się o nie każdego dnia i nie dbają o ich przyszłość. Nie 

ma więc jakiegokolwiek powodu, by kształtowali oni fundament moralny dzieci. Coraz więcej 

rodziców dostrzega też, że szkoła jest nieefektywna, jeśli chodzi o nauczanie i rozwijanie 

umiejętności. Edukacja domowa to nauczanie zindywidualizowane, uwzględniające talenty i trudności 

dziecka. Nie jest przekazem uśrednionym dla przeciętnego ucznia, bo taki uczeń nie istnieje! 

Indywidualizacja jest niezbędna w szkole, każdy to wie (niestety w Polsce ciągle to tylko teoretyczne 

westchnienie), zrozumieli to Finowie i wprowadzili w szkołach nauczanie zindywidualizowane, które 

polega na tym, że każdy uczeń ma swój własny program nauczania i nie jest porównywany z innymi 

dziećmi. Wydaje się, że w polskiej szkole jest to fizycznie niemożliwe, podczas gdy edukacja domowa 

jest elastyczna, efektywna i dopasowana do każdego dziecka indywidualnie. Rodzice wiedząc o tym, 

wybierają ją, jako dobre rozwiązanie edukacyjne.  

 

NR: Z edukacją domową wiąże się cały szereg fałszywych przekonań i mitów, funkcjonujących  w 

świadomości społecznej.  Pod adresem dzieci edukowanych w domu padają najróżniejsze zarzuty, 

prócz tego, o  którym Pan już wspomniał, że dzieci są „indoktrynowane” przez rodziców,  można 

usłyszeć, że są uczone w „cieplarnianych” warunkach, że nie są uspołecznione, że ich kontakty z 

rówieśnikami są wybiórcze, a przecież w dorosłym życiu przyjdzie im się stykać z różnymi ludźmi. 

Czy mógłby Pan do  niektórych z nich się odnieść? 

Prof.M.Budajczak: Zarzutem najczęściej kierowanym pod adresem rodziców edukujących w domu  

jest nadopiekuńczość. Jest on całkowicie fałszywy. Wprawdzie panuje w naszym społeczeństwie 

przeświadczenie, że urazy i szkody doznane w szkole są czymś, co dziecko uodparnia na stres i co 

będzie je wzmacniało w przyszłości, i że należy  je koniecznie wystawiać na ciosy losu, ale to jest 

nieprawda! Krzywdy pamiętamy nieraz przez całe życie, one wypaczają nasze spojrzenie na świat i na 

innych ludzi. Nie istnieje coś takiego jak „hartowanie”, a co najwyżej „łamanie”…  W domu też 

pojawiają się konflikty, ale  członkom rodziny zależy, by je jak najszybciej rozwiązać. Dziecko uczy się 

więc, jak dochodzić do porozumienia. W szkole nie zawsze istnieje wola do rozwiązywania konfliktów, 

które często ulegają eskalacji. Kolejny zarzut  to nieuspołecznienie – najbardziej chyba absurdalny! 

Jest dokładnie odwrotnie. W szkole jest mniej możliwości do kontaktów społecznych, co ewidentnie   
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wykazują badania naukowe. Dzieci edukacji domowej są lepiej zsocjalizowane, co przejawia się 

między innymi w tym, że chętniej podejmują działania prospołeczne, do których nie garną się 

uczniowie szkół. Społecznie radzą sobie dobrze, choć są wśród nich też takie z natury nieśmiałe i one 

takimi już pozostaną, a szkoła podobnym im nie pomaga w nabywaniu sprawności budowania relacji 

z innymi ludźmi. Ten mit nie uwzględnia prawdziwego kształtu edukacji społecznej w szkole. 

Pojawiają się też często wątpliwości, czy zwykły rodzic jest w stanie podołać nauczaniu własnego 

dziecka. W szkole są przecież specjaliści, fachowcy w danej dziedzinie. A rodzic? Cóż, prawda jest 

taka, że gdy w dorosłym życiu podejmujemy naukę, to wiedza wyniesiona ze szkoły w sporej części 

okazuje się małowartościowa, a człowiek sam na własną rękę musi poszukiwać odpowiedzi na 

nurtujące go pytania. Dlatego nawet jeśli rodzice nie są specjalistami z danego przedmiotu, to sami 

się dokształcają, sami się przygotowują i na własną rękę zdobywają wiedzę, której im brakuje. Jest to  

forma samodoskonalenia, intelektualnego wysiłku rodziców, który należy docenić. Jeśli chodzi o 

wyniki nauczania, to z wielu naukowych badań jednoznacznie wynika, że egzaminacyjne wyniki dzieci 

edukacji domowej są znacząco wyższe od wyników szkolniaków. Edukacja domowa  to 

odpowiedzialność, determinacja i poświęcenie, ale równie ważne jest zaangażowanie się w nią 

samych dzieci. W miarę upływu czasu  przejmują one coraz większą odpowiedzialność za swoją 

naukę, a efekty tego są nader widoczne.  W USA absolwenci edukacji domowej prezentują bardzo 

wysoki poziom, a średnia ich wyników przewyższa wyniki uzyskiwane przez uczniów w szkołach 

państwowych i niepaństwowych.  Przyjmuje się ich chętnie na studia (m.in. na Harvard), ponieważ 

wiadomo uczelniom, że uczniowie edukacji domowej potrafią studiować, bo przecież zajmowali się 

tym przez całe lata.  

NR: Myślę, że to stwierdzenie jest najlepszą rekomendacją dla edukacji domowej i dobrą pointą 

naszej rozmowy, za którą bardzo dziękuję.  

Prof.M.Budajczak: Ja również dziękuję za rozmowę . Edukacja domowa w Polsce ma się dobrze i czas 

pokaże czy będzie lepiej … 
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