
Alfabet 
 

 

 

 Polecamy  ciekawą książkę dla każdego, gdyż każdy z nas, niezależnie od tego, czy 

jesteśmy nauczycielem, rodzicem, pedagogiem, pediatrą, babcią, dziadkiem, mamy do 

czynienia z małym człowiekiem-DZIECKIEM, którego dobro powinno leżeć na sercu każdego z 

nas!!! Żadna książka nie jest idealna dla wszystkich, ale z każdej płynie jakaś myśl, puenta, 

ciekawe zdanie, słowo, jakaś mądrość…dlatego wszystko, co dotyczy dziecka powinno nas 

interesować i wyciągać najwartościowsze elementy… Dlatego polecam opis rodzica, który nie 

posyła swojego dziecka do szkoły, aby….rozwijał się lepiej z drugiej  ekstremalnej strony opis 

systemu edukacyjnego Chin… i jeszcze wiele innych!! 

 

„Alfabet to zbiór niepublikowanych dotychczas materiałów oraz wywiadów, które powstały 

podczas realizacji głośnego filmu dokumentalnego o tym samym tytule w reżyserii Erwina Wgenhofera. 

Książka zawiera też zapiski z dziennika o szczęśliwym dzieciństwie Antonina Sterna, syna André. 

Ponadto w Alfabecie zabrali głos: światowej sławy ekspert w dziedzinie edukacji sir Ken Robinson, 

uznany neurobiolog Gerald Hüther, Arno, André i Pauline Sternowie, a także Pablo Pineda – pierwszy 

Europejczyk z zespołem Downa, który ukończył studia wyższe i wielu innych. Alfabet to książka 

dedykowana rodzicom i nauczycielom, która dodaje odwagi, by porzucili to, co stare i ruszyli - przez 

otwarte już drzwi - na spotkanie się z tym, co nowe. Gdyby słowo edukacja zastąpić po prostu słowem 

relacja, wówczas świat nagle zacząłby wyglądać zupełnie inaczej. Aby żyć inaczej, będziemy 

potrzebowali nowego języka, będziemy musieli wymyślić nowe słowa, niezbędny okaże się nowy 

alfabet – to właśnie ma sugerować tytuł filmu i książki. Każdy z nas doświadczył tego, że ani szkoła, ani 

czas poświęcony nauce nie umacniały nas i nie dodawały nam odwagi. Czyniły to bliskie nam osoby, 

które obdarzyły nas zaufaniem i szacunkiem!Chcielibyśmy poprzez tę książkę dodać odwagi jej 

czytelnikom i samym sobie, żebyśmy ośmielili się porzucić to, co stare i spotkali się z tym, co nowe, co 

już na nas czeka.E. Wagenhofer, S. Kriechbaum, A. Stern, Alfabet Rodzice powinni przeczytać tę książkę, 



żeby podejmować decyzje o edukacji ze świadomością ich wagi i konsekwencji. „Alfabet” to nie 

instrukcja, ale inspiracja do działania.” 

 

Poniżej zdjęcia kilku stron z omawianej książki: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


