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SPIS TREŚCIOd Redakcji
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury jesiennego numeru 
„Życia Szkoły”. Tym razem chcemy skupić Pań-

stwa uwagę przede wszystkim na aspektach psy-
chologicznych i metodycznych bycia nauczycielem 
w nietypowym okresie. 

Doświadczenie wymuszonej izolacji wskazało na wiel-
ką potrzebę oraz wartość tworzenia relacji osobowych 
i społecznych, a także trwania w nich. Autorka arty-
kułu „Zacznij od siebie” mówi o zasadach bezpieczeń-
stwa psychicznego, które brzmią podobnie do tych 
słyszanych po każdorazowym starcie samolotu pa-
sażerskiego. W sytuacjach zagrażających zdrowiu lub 
życiu dorosły powinien najpierw zadbać o bezpie-
czeństwo swoje, a dopiero potem o bezpieczeństwo 
dziecka. Potencjał dbania o dzieci pojawia się jako efekt 
dbałości o siebie, bo to tylko szczęśliwi dorośli mogą 

wychować szczęśliwe dzieci, a szczęśliwi nauczyciele dawać impuls do 
rozwoju swoim uczniom. Zgodnie z tym przesłaniem, chcemy zaintereso-
wać Czytelników zarówno budowaniem bezpieczeństwa psychicznego 
i odporności, jak i zachęcić do zadbania o swój dobrostan głosowy, ko-
munikacyjny, m.in. o pozytywne relacje z rodzicami i wzajemne zaufanie.

W bloku metodycznym sugerujemy proste rozwiązania, uniwersalne 
w kontekście sposobu organizowania nauczania. Opowiadamy więc 
o tym, jak przygotowywać krótkie podcasty i jak z nich korzystać w cza-
sie zajęć zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych. Proponujemy też refleksję 
na temat kształtowania pozaedukacyjnych kompetencji ucznia, spojrze-
nia na jego obecność w klasie jako na szanse na dobre życie także poza 
edukacją. We wspieraniu rozwoju ucznia proponujemy sięgnąć po zesta-
wy ćwiczeń ruchowych, służące również odzwierciedleniu wydźwięku 
emocjonalnego utworu muzycznego, czyli po techniki logorytmiki. Po-
nadto zachęcamy poprzez przykładowy konspekt zajęć do organizacji 
sytuacji edukacyjnych, które zgodnie z podstawą programową uaktyw-
niają i rozwijają wszystkie sfery dziecka: ruchową, emocjonalną, poznaw-
czą, społeczną. W nowym „Życiu Szkoły” znajdą Państwo też opowieść 
o społecznych wymiarach szkoły, tym razem przy okazji Dnia Ziemi ob-
chodzonego w jednej ze szkół w Indiach.

Mamy nadzieję, że lektura czasopisma zainspiruje Państwa zarówno do 
zadbania o siebie, jak i dostarczy wielu pożytecznych pomysłów do efek-
tywnej pracy z uczniami.
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