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Od Redakcji
Szanowni Państwo,

W czerwcowym wydaniu znajdą Państwo kilka 

artykułów poświęconych narzędziom i metodom, 

które pomogą zaplanować i przeprowadzić elementy 

ewaluacji – takie jak ocenianie kształtujące oraz autore-

fleksję – wspólnie z uczniami, wykorzystując ich poten-

cjał i perspektywę dla poszerzenia własnej oraz włączenia 

uczniów w aktywne podsumowanie całorocznej pracy. 

W okresie przed zakończeniem roku szkolnego zachęca-

my do zabaw z cieniem, opisanych w bardzo praktycz-

ny i jasny sposób. Na ten czas przygotowaliśmy również 

scenariusze zajęć muzyczno-ruchowych o tematyce let-

nich przygód oraz uwielbiane przez dzieci kodowanki – 

tym razem pomagające utrwalić zasady ortograficzne. 

Na koniec, w ramach przygotowania fundamentów na 

nowy rok szkolny, warto już teraz przeprowadzić z dzieć-

mi lekcję z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, która jest nieoczywistym 

sposobem na budowanie i wzmacnianie zespołu klasowego. Ponadto pole-

camy dowiedzieć się, czym charakteryzuje się praca z uczniami z mutyzmem 

wybiórczym, zdolnymi oraz z trudnościami w planowaniu i wykonywaniu 

zadań ruchowych. Wierzymy, że niniejsza lektura będzie dla Państwa po-

mocna – zarówno jako forma złapania oddechu przy możliwości wykorzy-

stania gotowych pomysłów, jak również jako chwila relaksu bądź czas na 

pogłębianie własnych zainteresowań i rozwój osobisty. 

Wraz z całym zespołem Wydawnictwa Forum Media Polska i zespołem re-

dakcyjnym magazynu „Życie Szkoły”, chcemy podziękować za zaangażowa-

nie. Doszkalanie się i odpoczywanie. Budowanie i wzmacnianie relacji oraz 

dawanie sobie przestrzeni do własnych słabości, braku chęci czy frustracji. 

Wszystko to, co wydarzyło się w kryzysie, jakim bezsprzecznie jest pande-

mia, stanowić będzie nasz bezcenny materiał do wyciągania wniosków, dal-

szych refleksji, a finalnie –  prawdopodobnie do transformacji funkcji szkoły 

oraz ról nauczycieli, uczniów i ich rodziców w procesie kształcenia. Rok na-

przemiennej nauki stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej dobiega końca. Mamy 

ogromną nadzieję, że wybierane przez nas tematy stanowiły dla Państwa 

efektywną pomoc lub inspirację do dalszej pracy. 

Przyjemnej lektury! 
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