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Po wakacyjnej przerwie wracamy do lektur poświęconych tematyce szkolnej, a przede 

wszystkim pracy z uczniem. Pomysłów, podpowiedzi i wskazówek w tym względzie nigdy nie 

jest za dużo. Oto propozycje trojga autorów: 

 

W szkole wcale nie chodzi o szkołę / Ewa Radanowicz. – [Głogów] : Wydawnictwo Sensor 

Justyna Radanowicz, 2020. 

Jest to książka dla każdego, komu zależy na realnych pozytywnych zmianach w sferze 

edukacji. Dyrektorzy znajdą w niej wskazówki, jak być liderem, jak zarządzać zmianą  

i angażować w nią społeczność szkolną. Nauczyciele przekonają się, że praca z autorskimi, 

innowacyjnymi rozwiązaniami jest bardziej satysfakcjonująca, efektywniejsza i służy 

autentycznemu rozwojowi uczniów. Rodzice zrozumieją, że najważniejsza jest ich wiara  

w dziecko i jego możliwości. Publikacja uzmysławia wszystkim, jak ważne jest widzenie  

w dziecku człowieka, który ma prawo wzrastać w swoim tempie i otrzymywać taką wiedzę, 

która jest mu najbardziej potrzebna do funkcjonowania w szybko zmieniającej się 

rzeczywistości. Książka zawiera liczne przykłady budowania nowoczesnego warsztatu pracy 

nauczyciela XXI wieku, pozwalającego reformować polską szkołę publiczną. Autorka, Ewa 

Radanowicz, jest Edukacyjnym Zmieniaczem, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Radowie 

Małym, zarządzanej wg autorskiego programu, inicjatorką ogólnopolskiego projektu Wiosna 

Edukacji.  

Z Przedmowy: „Uczniów zachęca się do odkrywania, eksperymentowania i współpracy, także 

w grupach różnowiekowych. Uczy się, jak wykorzystywać błędy i podnosić się po porażkach. 

Wszystko jest przemyślane pod kątem stymulowania ich chęci i możliwości zdobywania 

pożądanych umiejętności, łącznie z urządzeniem przestrzeni szkolnej, którą sami 

współtworzą. Jest to opowieść o tym, że w szkole wcale nie chodzi o szkołę, o programy, 

stopnie i egzaminy, tylko o człowieka”.  

Życzymy miłej lektury i kreatywnych inspiracji w nauczaniu. 

 

Nowe cyfrowe dzieciństwo : jak wychowywać dzieci, by radziły sobie w usieciowionym 

świecie / Jordan Shapiro ; przełożyła : Ewa Pater-Podgórna. – Warszawa : Wydawnictwa 

Mamania, 2020. 

 

Ze Wstępu: „Jesteście gotowi na poznanie brutalnej prawdy? Nowoczesne zabawki są tak 

bardzo atrakcyjne dla współczesnych dzieci, bo zaprojektowano je z uwzględnieniem innych 

dróg interakcji ze światem, innego sposobu myślenia, innego sposobu życia, uczenia się 

i kochania. Tym samym zabawki te przygotowują nowe pokolenie na życie w usieciowionym 

świecie. Przyjęcie prawdy na temat rzeczywistości naszych dzieci może nam się wydawać 

zdradą, wyparciem się naszej własnej, dziecięcej przeszłości”.  

Książka zawiera praktyczne rady, jak wychowywać i edukować dzieci w nowym świecie 

cyfrowych technologii i jakich narzędzi do tego używać. Publikacja przedstawia pozytywny 



obraz współczesnych dzieci, które mogą stworzyć świat postępowy i wartościowy, którego 

dzisiejsi dorośli nie są w stanie nawet sobie wyobrazić. „Przygotowanie do życia w przyszłości 

nie polega na praktykowaniu obsługi nowych technologii, ale raczej na zapoznaniu  

i wdrożeniu uczniów w nowe sposoby myślenia”. Autor porównuje obecny okres do innych 

wielkich technologicznych rewolucji w historii ludzkości.  

Życzymy inspirującej lektury. 

 

 

Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

i przedszkolu / Marzenna Czarnocka. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2019. 

 

Wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest obowiązkowym zadaniem 

przedszkoli, szkół oraz placówek i powinno być udzielane uczniom, ich rodzicom oraz 

nauczycielom. Książka stanowi zbiór informacji i wskazówek, dzięki którym każde działanie 

dyrektora i nauczycieli zostanie udokumentowane w odpowiedni, zgodny z przepisami 

sposób. W publikacji omówiono szeroki zakres zagadnień obejmujący: prawne 

uwarunkowania organizacji wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia 

specjalnego, kwalifikacje nauczycieli i specjalistów, wsparcie dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Zawarte w zbiorze przydatne materiały, wzory oraz przykłady 

gotowych dokumentów ułatwią pracę każdego dyrektora i nauczyciela. 


