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SPIS TREŚCIOd Redakcji
Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego 

numeru „Życia Szkoły”, w którym ponownie 
wybrzmiewają przekonania różnych autorów 

o tym, jak ważne w szkole są relacje, jak istot-
ny jest nauczyciel i klimat szkoły.

Aspekt ten wybrzmiewa w artykule o pedagogice 
Reggio, określanej mianem pedagogiki słuchania 
i stawania się. Praca zgodnie z tą filozofią wyma-
ga od nauczycieli niezwykłej kreatywności, zaan-
gażowania, stałej i nieprzerwanej obserwacji oraz 
gotowości do bezpośrednich reakcji i inicjacji. Taka 
postawa nauczyciela jest pożądana także w przypad-
ku stosowania w nauczaniu technik sugestopedii, 
które wzmocnią motywowanie uczniów i budowa-
nie ich odpowiedzialności za podejmowane zada-
nia. Znajdą też Państwo głos o tym, jak ważne jest 
budowanie właściwego klimatu w klasie (w szkole), 

o tym, jak wysoki może być stopień niezadowolenia z przebywania 
w klasie o niskim wskaźniku życzliwości oraz o rozbieżnych normach 
postępowania oraz wypowiedź na temat zaburzeń opozycyjno-bun-
towniczych i zaburzeń zachowania u dzieci. Ten blok tematów pod-
sumowuje pytanie o to, dlaczego szkoła wciąż ocenia efekty pracy 
ucznia, a nie informuje o jego rozwoju, czyli dlaczego nie są respek-
towane główne założenia podstawy programowej.

Aktualne wydanie „Życia Szkoły” wpisuje się też w szczególny czas okre-
su Bożego Narodzenia. Zapraszamy więc do refleksji na temat pożyt-
ków świętowania i inspiracji, jak uczcić w klasie ten szczególny czas; 
jak nasza tożsamość wynika z tradycji chrześcijańskiej.

Mamy nadzieję, że pomimo tego, iż „Życie Szkoły” jest czasopismem 
profesjonalnym, to zechcą Państwo także wspomnieć o nas także w at-
mosferze niecodziennej. 

My zaś, w imieniu redakcji i autorów, życzymy Państwu dużo pozytyw-
nych wrażeń na czas świętowania z uczniami i okres radosnego bycia 
z rodziną, ponownego narodzenia miłości w sercach, jaką nas napeł-
nia mały Jezus z ubogiej stajenki. Osobom, które nie obchodzą tych 
świąt w wymiarze religijnym, życzymy życzliwości i ciepła od wszyst-
kich, których spotkają w tym czasie.


