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SPIS TREŚCIOd Redakcji
Szanowni Państwo,

wraz z nowym rokiem szkolnym pragniemy 
znaleźć się w kręgu Państwa zainteresowań, 

proponując refleksję nad uczeniem w warunkach, 
których chyba nikt z nas nie jest w stanie precyzyj-
nie przewidzieć i określić.

Mając na uwadze tę właśnie niepewność, przedsta-
wiamy propozycję hybrydowego uczenia. W takim 
modelu uczymy zarówno stacjonarnie, jak i na od-
ległość. Odwołując się do konkretnych rozwiązań, 
Autorka wykazuje zarówno zalety, jak i trudności ta-
kiego podejścia, nie pomija też ważnego aspektu, 
jakim jest motywacja w uczeniu on-line.

Uczenie hybrydowe wspiera też możliwość korzysta-
nia z zasobów zajęć przygotowanych przez Telewizję 
Polską przy współpracy z Ministerstwem Edukacji. 

O cyklu audycji „Wielkie dzieła małych rąk” wypowiada się ich Autorka. 
Wskazuje na powiązania zajęć telewizyjnych z podstawą programo-
wą, odwołując się do zawartych w niej paradygmatów, a także opisuje 
możliwości wykorzystania tych zasobów w zajęciach w klasie oraz za-
jęciach on-line. Wszystkie zrealizowane zajęcia w ramach wspomnia-
nego cyklu dostępne są na stronie vod.tvp.pl.

Nie zabraknie też informacji o nowoczesnych narzędziach IT, które po-
magają w przygotowaniu materiałów dydaktycznych – przedstawia-
my opis generatorów. Wsparcie metodyczne stanowić będzie także 
kolejna gra planszowa, ukierunkowana tym razem na podróżowanie. 

W aktualnej edycji czasopisma zastanawiamy się także nad tym, jak 
utrzymać i stymulować uwagę dziecka, aby zwiększyć jego możli-
wości uczenia się. W wypowiedzi tej, oprócz krótko przedstawionych 
założeń teoretycznych, znajdzie Czytelnik liczne przykłady ćwiczeń.

Początek roku inicjuje też nowe zadania, które dotyczą zwłaszcza na-
uczycieli klas I. Do nich należy tworzenie z pojedynczych uczniów, 
często przychodzących z różnych przedszkoli, zespołu klasowego. 
Kilka sugestii więc i na ten temat oraz o tym, jak skutecznie współ-
pracować z rodzicami. 

Życzymy Państwu, aby ten nowy rok szkolny obfitował w dobre do-
świadczenia, satysfakcjonującą współpracę i wdzięczność uczniów.


