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Od zamknięcia szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych minęło już dwa tygodnie. 
Wielu nauczycieli stara się przyzwyczaić do nowej sytuacji, próbujemy zorganizować sobie pracę 
zdalnie, ponieważ jeszcze przez jakiś czas jesteśmy zmuszeni pracować z domów, przez co 
często spędzamy „w pracy” jeszcze więcej czasu, aniżeli w placówce, gdyż oprócz nauczania, 
należy jeszcze przygotować materiały w formie dokumentów tekstowych oraz zorganizować sobie 
środowisko pracy.


	 Jeżeli chodzi o wspomnianą organizację pracy, znalazłam w internecie poradnik 
przygotowany przez platformę EduWeb, z myślą, by wesprzeć pracowników oświaty w 
organizacji zajęć zdalnych. Znajduje się tam wiele porad, łącznie z opisem darmowych narzędzi, 
które mogą być przydatne w nauczaniu on-line. Proszę, korzystajcie Państwo dowoli, może to 
kogoś zainspiruje w podzieleniu się wiedzą z szerszym gronem osób już po zakończonej 
kwarantannie, w formie chociażby podcastu? Oto link do artykułu: https://blog.eduweb.pl/lekcje-
online-wskazowki-dla-nauczycieli/?
fbclid=IwAR1GclOX1nGo_fmAHK4SKa6_aC0CYhbDtZgvcgSMzgxJS5e4sGT2uD7mzsc. 


	 Przejdźmy teraz do zdecydowanie przyjemniejszej części dnia, czyli czasu wolnego - co 
oprócz kreatywnej zabawy z dziećmi, nadrabiania zaległości filmowych czy chociażby ćwiczeń 
fizycznych możemy robić? Myślę, że większość z Państwa już wie, co tu napiszę. Oczywiście, 
czytać! 


	 Przygotowałam dla Państwa kilka propozycji publikacji, dzięki którym możemy zadbać co 
nieco nie tylko o nasz rozwój osobisty, ale również o duszę i zdrowie psychiczne. W 
opracowywaniu poniższej listy, ważne było dla mnie, aby każdy mógł z niej skorzystać za darmo. 
Empik wyszedł z inicjatywą wsparcia nas w pozostawaniu w domach i udostępnił na dwa 
miesiące usługę Premium, w ramach której można uzyskać dostęp do obszernej biblioteki 
książek. 


W jaki sposób? 

Po wejściu na stronę: https://www.empik.com/czas-w-domu?
gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15JYI11CziHgcsup1aUsbD3laKPXdAGiIGOcn9NywlWnR0lfD_
b0yQ58aAmTxEALw_wcB&gclsrc=aw.ds, możemy wygenerować kod podając nasz adres e-mail i 
cieszyć się dwumiesięcznym dostępem do wielu publikacji.
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Co warto przeczytać? 

„Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?” Jesper Juul (w 
formie ebook) — autorem książki jest duński pedagog i terapeuta rodzinny, a także europejski 
autorytet w dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży. Dzięki tej książce poznacie Państwo 
założenia nurtu psychologii humanistycznej w pracy z uczniami, którą można „wpleść” w 
dotychczasowe sposoby pracy. Autor pokazuje, jak według wspomnianego modelu pracy, 
rozwiązywać problemy w klasie oraz, podaje sposoby wsparcia tych uczniów, którzy odczuwają 
nadmierną presję do nauki, a nie potrafią, a także często po prostu nie chcą jej sprostać. Juul 
uświadamia czytelników, że jeśli nauczyciele nie będą odczuwać satysfakcji ze swojej pracy, 
dzieciaki to wyczują i one także nie będą odczuwały radości z nauki, czyli każdy w systemie 
edukacji jest tak samo ważny, i uczeń i nauczyciel! 


„Mów jak TED. 9 sposobów na dobrą prezentację według wybitnych mówców” Carmine 
Gallo (w formie ebook) - przed nauczycielami stoi nie lada zadanie, by nie powiedzieć wyzwanie! 
Jak zainteresować uczniów lekcją, w czasach, gdy młodemu człowiekowi tak trudno jest skupić 
uwagę na jednej czynności przez 45 minut, poprzez nadmiar napływających do niego każdego 
dnia bodźców? Możemy skorzystać z doświadczenia najlepszych mówców TEDa, których 
sposoby na idealne wystąpienia publiczne dokładnie przeanalizowała autorka i przedstawiła w 
niniejszej książce. Omawiane techniki mogą być niezwykle pomocne, by na nowo zainteresować 
dzieci i młodzież nauką i zachęcić do aktywnego uczestnictwa w lekcjach. 


„Jesteś cudem” Regina Brett (w formie ebook) - autorka jest dziennikarką, która swoje własne 
trudne życiowe doświadczenia przełożyła na stworzenie 50 lekcji, mających pomóc ludziom 
odkryć swoją wartość i cieszyć się na nowo życiem. Wzrusza do łez, bawi, ale także uczy, warto 
sięgnąć do tej publikacji i przekonać się, że w każdym momencie możemy swoje życie 
przewartościować i zacząć żyć pełną piersią niezależnie od wieku czy pozycji społecznej. Każdy z 
nas jest ważny, a jego życie wnosi coś wartościowego dla świata, co w piękny sposób pokazuje 
autorka.


Coś do posłuchania: 

„#4 Jak ćwiczyć mózg? - Dobrostan - podcast” Hanna Zielińska (w formie audiobook) - 
rozmowa Hanny Zielińskiej, dziennikarki z Radia TOK FM z dr Anną Barczak, neuropsycholożką z 
ośrodka psychoterapii „Rozdroża” na temat książki Michaela Cymesa, „Twój mózg”. Panie 
omawiają, w jaki sposób utrzymywać mózg w dobrej kondycji. Pokazują, że zdrowe ciało = 
zdrowy mózg oraz radzą,  jak zadbać o siebie w sposób kompleksowy.


„#5 Oswajanie stresu - I jak tu wypocząć - podcast” Kamila Goryszewska (w formie audiobook) 
- rozmowa autorki z psycholożką, trenerką komunikacji opartej na empatii oraz certyfikowaną 
nauczycielką programu MBSR (metody radzenia sobie ze stresem poprzez uważność, czyli 
Mindfullness), Magdaleną Kulińską, dotycząca sposobów na oswajanie stresu, rozładowywania 
napięć w ciele i zachowania równowagi między aktywnością zawodową i życiem rodzinnym w 
oparciu o metodę Mindfullness. 


Proponuję śledzić także Strefę Psyche Uniwersytetu SWPS, gdzie znajdą Państwo wiele 
webinarów oraz bogatych w treści podcastów. 


Przygotowała: mgr Patrycja Lipiec, psycholog, surdotyflopedagog, PPP 1 w Gdyni


