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kie. Będzie to miało wpływ – jak wskazał John Hattie – na 
jakość edukacji, a także na lepsze samopoczucie oraz zdro-
wie nauczycieli.
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pokazałaby, jak w Polsce kształtuje się równość szans w do-
stępie do wykształcenia. Czy dzieci, z różnymi kapitałami: 
społecznymi i ekonomicznymi, mają takie same możliwości 
osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej? Na to pytanie mu-
simy sobie odpowiedzieć, żeby wzmocnić polską edukację 
i pomóc tym, którzy mają utrudniony start w dorosłe życie 
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ceważenia potrzeb dziecka. Daje ono poczucie bezpie-
czeństwa i gwarantuje związek oparty na jednakowym 
szacunku dla obu stron. Związek taki wyróżnia się tym, że 
obie strony mają jednakową godność – a nie tym, że mają 
jednakowe prawa i obowiązki, czyli że mogą tyle samo.  
W relacjach rodziców z dziećmi najważniejsze są: wspólny 
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ści szczegółowej, wnikliwej pracy z tekstem literackim. Ważna 
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