Od redakcji

Szanowni Państwo,
Szanowni Czytelnicy
Czytelnicy
„Nauczania
Początkowego”!
„Nauczania
Początkowego”
Nowy rok szkolny 2014/2015 rozpoczyna

W
który
traia do Państwa
na dla
początku
nowego
roku szkolsię numerze,
od wydarzenia
szczególnego,
zwłaszcza
nauczycieli
edukacji
nego 2015/2016,
przekazujemy
artykułówMacie
naukowych
wczesnoszkolnej
– Nasz elementarz
jest juższereg
rzeczywistością.
go Państwo
przed sobą, w
mają
uczniowie i rodzice.
wielumogą
miesięcy
i metodycznych
przekonaniu,
że i tymOd
razem
być na bietrwa żąco
w szkołach,
domach
i
mediach
gorąca
dys
kusja,
bo
po
raz
wykorzystane jako pomocne w pełnieniu trudnych powinpierwszy mamy podręcznik bezpłatny, jeden dla wszystkich, w odnoności
nauczyciela klasy I. Czas reformy na tym poziomie systewionej szacie graficznej oraz w nowej koncepcji metodycznej. Opinie
mu szkolnego,
jakiej doświadczamy
lat, skłania
są różne,
najczęściej krytyczne,
i to niezależnieod
odkilku
dostępności
czy naszą
redakcję,
abytekstu
szerzej
potraktować
tradycyjne
i nowe
stopnia
znajomości
podręcznika.
Autorzy
elementarza
odważproblemy
nie poddali
się
krytyce
i
zapewne
ze
zrozu
mieniem
zbierają
uwagi,
związane z tzw. startem szkolnym.
oceny i propozycje, których większość wynika z porównania konWielu
z Państwa 1 września stanie przed grupą dzieci, które będą na
cepcji dotychczasowych z nową, zrealizowaną przez zespół autorski
pierwszej
w swoim
życiu
lekcji. I bowiem
wtedy pytania
o tarz
ich dojrzapowołany
przez MEN.
Różnice
są oczywiste,
ten elemen
i gotowość
szkolnąpodręcznikiem,
staną się małoa istotne.
Pierwsze
jest, łość
i powinien
być, nowym
uzasadnione
opiniekontakty
krytyczne,
zwłaszcza to
te wynikające
z doświad
czeń
nauczycieli, sta
z 6–7-latkami
dla nauczyciela
czas
szczególnych,
osobistych
nowiąprzeżyć,
swoistą publiczną
recenzję,
która
nie
wątpli
wie
wpłynie
na
jego
radości i wzruszeń, obaw i lęków, ale także nadziei i – zaulepszenie.
– poczucia
wielkiej
odpowiedzialności.
Wtedy
ma również
Towsze
zadanie
w określonym
stopniu
będzie realizowane
również
miejsce
najważniejszy
sprawdzian
jego
kompetencji,
profesjonaprzez nasze czasopismo. Do tej pory zawsze wspieraliśmy nauczycie
li, zwłaszcza
pomagając
w
inspirowaniu
wszelkich
działań
twórczych
lizmu, a powinności zawodowe od tego momentu wynikają nie
i nowatorskich,
ale teraz
będzie osiągnęły
to szczególnie
ważne. Nai stronie
z tego, jakie
te dzieci
wskaźniki
normytytu
rozwojowe,
łowej tego numeru sygnalizujemy ten nasz zamiar hasłem Pogotowie
ale z odpowiedzi na proste pytania: „kim” i jakie” one są, bo to od
metodyczne elementarza. Na łamach naszego pisma wypowiadać się
uczniowie
„mojej”
Na pewno
są „różnie dojrzali
będą dzisiaj
zarównojuż
specjaliści
teoretycy,
jakklasy.
i praktycy,
czyli nauczyciele
do szkoły”.
Ten zróżnicowany
w czasach
realizujący
nową koncepcję
elementarza. „bilans
Trzeba ją rozwojowy”
bowiem tworzyć
na nowo,
na miarę potrzeb
uczniówspołecznych
od szóstego roku
życia, dzisiej- rozwoju
dynamicznych
przemian
i gwałtownego
szych warunków społeczno-kulturowych i nowoczesnych technologii
technologii elektronicznych musimy zaaprobować i traktować
informacyjnych.
jako nową szansę i inspirację do wprowadzania innowacyjnych
koncepcji metodycznych, a nie jako kłopotliwą uciążliwość.
5
Te innowacje są obecnie wręcz koniecznością po to, aby szkoła
wykazywała nadal swoją profesjonalną wartość i twórczą samo5

jącymi się możliwościami rozwojowymi i wciąż doświadczanymi
przez niego nowymi trudnościami i zagrożeniami. Jak wykorzystywać ten elementarz, Od
aby
stwarzał warunki wprowadzania dziecka
redakcji
w zmieniającą się ustawicznie rzeczywistość? To najlepiej wiedzieć
powinien
nauczyciel,
elementarzedukacyjnej
albo mu to
albo takich
dzielność
w czasach,
gdy waprzestrzeni
maułatwi,
ona coraz
możliwości
nie
stworzy.
Powstaje
sytuacja,
w
której
koniecznością
więcej nowych, atrakcyjnych medialnych konkurentów, ale też
stanie się to, że każdy nauczyciel będzie poszukiwał dla swoich
i sojuszników.
uczniów własnej koncepcji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.
Nasi najmłodsi uczniowie oraz ich rodzice z nami i naszą szkołą
Jeżeli Nasz elementarz zachęci go do tego, to spełni on najważniejsze
związali na długo swoje osobiste i rodzinne losy. Obdarzają nas
cele pedagogiczne i społeczne. Publikacje w naszym piśmie będą
zaufaniem.
będziemy
równieżCzy
temu
służyć. w stanie sprostać ich potrzebom? Co
mamy do
zaoferowania?
Już czaswposzukać
najlepszej
koncepcjitraktowaMateriały zamieszczone
tym numerze
są propozycją
edukacyjnej
dla tej grupy
uczniów
i dla każdego zjako
tychprzestrzeni
6–7-lat- edukania środowiska
społecznego
i przyrodniczego
ków.cyj
Nie
można
tego
odłożyć
na
później.
W
ten
zróżnicowany
nej, która w swej istocie jest najlepszym źródłem wiedzy i dostartświad
jest bowiem
wpisana
dla każdego
z nichwwłasna
indywidualczeń zdoby
wanych
przez dziecko
procesie
ciągłego rozwoju
na perspektywa
sukcesu
edukacyjnego
i
życiowego.
Mamy
to
od urodzenia, a nawet okresu prenatalnego. Artykułyimproblemowe
oraz materiały metodyczne składające się na ten numer „Nauczania
umożliwić.
Początkowego”
skłaniają Jana
do takiego
ujęcia tych
treści i otwarcia
Dr Zuzanna
Zbróg z Uniwersytetu
Kochanowskiego
w Kielcach,
edukacji
początko
wej
na
przestrzeń,
w
której
funkcjonują
dzięki której wysiłkowi organizacyjnemu i osobistemu zaanga- szkoła,
rodzina
i wszystko,
co proponuje
składa sięPaństwu
na środowisko
żowaniu
powstał
ten zeszyt,
artykułyspołeczne.
przygo- Istotę
tych
zmian
przybliżą
Państwu
autorzy
zamieszczonych
tekstów metotowane w przekonaniu, że z nowym rokiem szkolnym z optymidycznych.
zmem podejmiecie swoje pedagogiczne powinności.
Za ich zebranie, opracowanie i przygotowanie do publikacji
Na progu nowego roku szkolnego mam przyjemność przekazać Pańwyrażam podziękowanie Pani dr Mirosławie Parlak z Uniwerstwusytetu
od Wydawnictwa
Pedagogicznego,
od redakcji naszego
w Kielcach.
Jana Kochanowskiego
czasopisma
i jego Państwo,
autorów serdeczne
pozdrowienia
i życzenia
Szanowni
Nauczyciele
Klas Pierwszych!
Zapraszam
pomyślności
osobistej
i
satysfakcji
z
pracy
w
szkole.
Zapraszam
do wypowiedzi i prezentacji własnych metodycznych opracowań
również
sięNaszego
swoim doświadczeniem
na łamachje„Naz wydo
kodzielenia
rzystaniem
elementarza. Będziemy
publikować
uczania
Początkowego”.
Stosowne
informacje
na
tenz temat
równolegle z planowaną problematyką związaną
innymizasegmentamieszczone
będąpoczątkowej.
w każdym kolejnym numerze.
mi edukacji
Życzę wszelkiej pomyślności osobistej
i satysfakcjonujących
Z wyrazami
szacunku
osiągnięć zawodowych

6

6

