
 
 

 

 

 

 

PRZEGLĄD PRASY – KWIECIEŃ 2021 
 
 

DYREKTOR SZKOŁY 2021 NR 2 
 

1. Program pracy z uczniem ze SPE / Joanna Wrona                                   
Uczeń ze SPE, wynikającymi z niepełnosprawności może być objęty 
kształceniem specjalnym w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej lub specjalnej. 
Nauczyciele obowiązani są do zindywidualizowanego wsparcia rozwoju dziecka 
w sposób odpowiedni do jego potrzeb i możliwości. Jednym z takich zadań jest 
opracowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 
(WOPFU) oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) 
W artykule autorka omawia najważniejsze przepisy dotyczące przygotowania 
tych dokumentów. 
 
2. Współpraca z poradnią / Katarzyna Szczepkowska 
Nauczyciele i pracownicy szkoły oraz eksperci z poradni psychologiczno-
pedagogicznej powinni ściśle ze sobą współdziałać zarówno na etapie diagnozy 
ucznia, jak i opracowywania, a następnie wdrażania programu pracy z 
dzieckiem, które potrzebuje pomocy. W artykule katalog potrzeb uczniów, 
zadania nauczycieli i zakres pomocy. 
 
3. Wznowienie edukacji stacjonarnej / Tomasz Garstka 
Każda zapowiedź powrotu do szkół budzi nadzieję na przywrócenie 
bezpiecznej i znanej „normalności”. Ale to również sytuacja wymagająca od 
dyrektorów realizacji ważnych zadań i stawiająca przed nimi trudne wyzwania, 
tworząc przy okazji szansę na pozytywne zmiany w placówce. 
 
4. Scenariusz lekcji dla klas IV-VI. Temat: Od nowa w klasie – co 
możemy zmienić na lepsze w byciu razem? / Anna Klimowicz 
 
5. Doświadczenia ze zdalnej edukacji / Małgorzata Nowak 
Za nami prawie rok, zdalnej edukacji. W artykule autorka zebrała odpowiedzi 
nauczycieli i dyrektorów na pytanie, jak wykorzystać doświadczenia z 
minionego okresu, aby lepiej przygotować się do powrotu do szkoły 
stacjonarnej, uniknąć błędów, mądrze zmierzyć się z wyzwaniami. 

 
 
 



 
 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE 2021 NR 2 
 

1. Lekcje WF w czasie COVID-19 (część 3) / Piotr  Winczewski 
W artykule prezentacja gier i zabaw ruchowych, przydatnych podczas zajęć w 
reżimie sanitarnym. Ich wspólną cechą jest utrzymywanie możliwie dużego 
dystansu między uczniami, w tym unikanie bezpośredniego kontaktu (klepania 
się, podawania sobie dłoni, przytrzymywania się oraz wymieniania się 
przyborami) 
 
2. Pierwsze biegowe kroki / Paweł Marchel     
Zawsze jest dobry moment, żeby rozpocząć przygodę z bieganiem. Należy 
jednak podejść do tego rozsądnie. Przed pierwszym treningiem dobrze jest 
zaopatrzyć się we właściwy sprzęt i poznać podstawowe zasady.  
 
3. Morsowanie – czyli sposób na hartowanie organizmu / Ewa 
Brzozowska-Wicherek  
Morsowanie z roku na rok ma coraz więcej zwolenników. Spotkania morsów 
zazwyczaj organizowane są pomiędzy późną jesienią a wczesną wiosną. Jakie są 
korzyści i warunki zdrowego morsowania – odpowiedzi i wskazówki w 
artykule. 
 
4. COVID-19 a depresja u sportowców / Oskar Hejmowski  
Towarzyszący wszystkim kryzys sprzyja wpadaniu w złe nawyki, szczególnie w 
przypadku utknięcia w domu i niemożności wykonywania pracy we wcześniej 
znanych warunkach.   
 

 
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE 2021 NR 2 

 
1. Wokół dylematów etycznych w pracy asystenta rodziny / Małgorzata 
Ciczkowska-Giedziun 
Asystenci rodzinni rzadko rozwiązują identyczne lub podobne problemy 
rodzin. Niepewność i nieoczywistość ujawniające się podczas działań, są 
wpisane w charakter pracy asystentów. Ta niepewność rodzi liczne dylematy 
etyczne. Autorka szczegółowo omawia zagadnienie. 
 
2. Diagnozowanie jako specyficzna kompetencja i zadanie asystenta 
rodziny / Ewa Wysocka 



 
 

 

 

 

Autorka omawia modele diagnozy środowiska rodzinnego. Definiuje przedmiot 
diagnozy, omawia kompetencje diagnosty oraz warunki i przebieg procesu 
poznania. 
 
3. „Łagodna przemoc” – trudne sytuacje w żłobku - zapobieganie / 
Lucyna Telka 
Łagodna przemoc charakteryzowana jako krótkotrwałe i machinalne momenty 
zaniedbań wobec dziecka. Omówiona przez autorkę bardzo szczegółowo. 
 
 

 
ŻYCIE SZKOŁY 2021 NR 2-3 

 
1. „Myślenie magiczne” u dzieci. Powód do obaw czy jeden z etapów 
rozwojowych / Anna Bajus 
Myślenie magiczne to przekonanie i wiara w to, że myśli, życzenia i pragnienia 
mogą wpływać na zewnętrzny świat. Koncept ten zakłada wizualizację lub 
wiarę w istnienie kogoś lub czegoś, co nie istnieje. Jest to zjawisko występujące 
powszechnie u małych dzieci. 
 
2. Działania muzyczne w procesie stymulowania umiejętności 
werbalizowania emocji. Ujęcie teoretyczne i praktyczne / Natalia Kłysz-
Sokalska 
Autorka omawia zagadnienie emocji i ich werbalizowania w młodszym wieku 
szkolnym. Wskazuje działania muzyczne jako stymulant rozwijania kompetencji 
muzycznych. 
 

3. Promowanie wśród uczniów bezpiecznej aktywności fizycznej – 
aktywna przerwa / Aleksandra Kubala-Kulpińska 
Ruch jest niezwykle ważnym elementem, który determinuje prawidłowy rozwój 
dziecka. Aktywność motoryczna wpływa bezpośrednio na rozwój poznawczy, 
gdyż dla jego właściwego przebiegu konieczne są doznania, jakie zapewnia 
dziecku pobudzanie układu nerwowego przez ruch. W artykule propozycje 
zabaw w ramach aktywnego przerywnika lekcji, który ma na celu głównie 
regenerację przed dalszym ciągiem nauki, poprawę samopoczucia oraz 
zwiększenie koncentracji uwagi. 
 
4. Nie strach się bać. Jak walczyć z lękiem i rozwijać odwagę? / 
Aleksandra Kubala-Kulpińska 



 
 

 

 

 

Lęki i strachy są jednym z etapów rozwoju fizycznego, poznawczego i 
emocjonalnego, pełnią również funkcję adaptacyjną. Autorka przedstawia 
propozycje zabaw, ćwiczeń i aktywności pomagających w zrozumieniu i 
radzeniu sobie z lękami u dzieci. 
 
5. Uczeń w sytuacji kryzysowej /Aleksandra Kubala-Kulpińska 
Kryzys jest naturalnym zjawiskiem życiowym, które dotyka każdego człowieka. 
Stanowi dla nas trudne doświadczenie, ponieważ jego nadejście jest 
nieoczekiwane, nagłe, wszechogarniające. Warto znać mechanizmy, strategie 
oraz instytucje wspierające nauczyciela, rodzica i ucznia. 
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