
Piotr Kowolik

Szanowni czytelnicy
Nauczyciel i Szkoła 1-2 (1), 5-7

1996



SZANOWNI CZYTELNICY

Staraniem W YŻSZEJ SZKO ŁY EDUKACJI WCZESNOSZKOL-
N E J w Mysłowicach powołane zostało do życia czasopismo 
„NAUCZYCIEL I  SZKOŁA ”, którego pierwszy numer przekazujemy 
do rąk Czytelników.

Obecna rzeczywistość oświatowo-wychowawcza, złożona i trudna, 
wymaga nowych inicjatyw redakcyjnych, nowych form pracy redakcji, 
a także wielu inicjatyw we współpracy ze wszystkimi naszymi Czytelni
kami. Podstawową troską redakcji będą odbiorcy pisma:

-  nauczyciele klas początkowych, nauczyciele przedszkoli (z do
świadczeniem i stażem pracy oraz zdobywający dopiero doświadcze
nie), którzy pragną uzyskać podstawowe wiadomości z zakresu peda
gogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nowoczesnych zasad i metod 
skutecznego nauczania i wychowania, rozpoznawania oraz rozwiązy
wania szkolnych i przedszkolnych problemów wychowawczych, samo
kształcenia oraz doskonalenia warsztatu pracy;

-  studenci uczelni wyższych (uniwersytetów, wyższych szkół peda
gogicznych, kolegiów nauczycielskich) przysposabiających się do za
wodu nauczyciela przedszkola i klas I-III oraz innych form doskona
lenia zawodowego;

-  pracownicy naukowi zajmujący się pedagogiką przedszkolną 
i pedagogiką wczesnoszkolną;

-  nauczyciele doradcy, nauczyciele konsultanci pracujący  
w  Wojewódzkich Ośrodkach Metodycznych;

-  wizytatorzy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratoriów Oświa
ty i ich delegatur zajmujący się na co dzień problematyką wychowania 
i nauczania w klasach młodszych i w przedszkolach;
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-  bibliotekarze bibliotek pedagogicznych, miejskich i dziecięcych 
oraz

-  rodzice naszych wychowanków i najmłodszych uczniów, którzy 
pragnąpogłębić swoją wiedzę pedagogiczną, aby lepiej zrozumieć pro
blemy dzieci i umiejętnie wprowadzić je  w świat wartości.

Na łamach „Nauczyciela i Szkoły” chcielibyśmy publikować 
materiały uzyskujące wysoki poziom merytoryczny i mieszczące się 
w profilu pisma. Celem uzyskania takich materiałów będziemy zwra
cać się do osób i instytucji o podjęcie i opracowanie konkretnych 
tematów. W ten sposób pragniemy kształtować charakter i oblicze 
periodyku, jednak główna rola w tej mierze przypadnie środowisku 
pedagogów.

„NAUCZYCIEL ISZKOŁA ”zamierza na swoich łamach upowszech
niać twórcze osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne różnych 
ośrodków i środowisk zajmujących się profesjonalnie pedagogiką 
przedszkolną i wczesnoszkolną.

Środowisko nauczycieli przedszkoli i klas początkujących oczekuje 
na konkretne materiały metodyczne, pomagające w wykonywaniu co
dziennych obowiązków dydaktyczno-wychowawczych.

„NA UCZYCIELISZKOŁA ” składać się będzie z kilku stałych dzia
łów, w których każdy z Czytelników -  mamy nadzieję -  znajdzie coś dla 
siebie. Będą to takie działy jak:

1. Rozprawy teoretyczne
2. Z  badań nad nauczycielem i szkołą
3. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli
4. Doświadczenia i propozycje metodyczne
5. Recenzje i informacje
6. Sylwetki pedagogów
W niedalekiej przyszłości myślimy o wprowadzeniu tzw. „ wkładki ", 

która stanowiłaby zalążek małego słownika pedagogiki wczesno- 
szkolnej.

W naszych zamierzeniach redakcyjnych przewidujemy żywy kontakt 
z nauczycielami: Jedną z form odzwierciedlenia tego kontaktu na ła
mach „NA UCZYCIELAI SZKOŁY" będą reportaże z przedszkoli i szkół, 
wywiady z nauczycielami, listy Czytelników. Czasopismo pragnie ak



tywnie uczestniczyć we wszystkim, czym żyje obecnie nauczyciel, dzieci 
oraz rodzice w środowisku szkolnym i domowym.

Czasopismo „NAUCZYCIEL I  SZKOŁA ’’ redagowane będzie przez 
stały zespół złożony z pracowników Wyższej Szkoły Edukacji Wczesno- 
szkołnej w Mysłowicach. Stałymi współpracownikami są naukowcy, 
nauczyciele i wychowawcy — praktycy z innych ośrodków akademic
kich Polski.

Przekazując w ręce Czytelników pierwszy numer czasopisma „Nau
czyciel i Szkoła ” zachęcamy do współredagowania tego pisma i dosko
nalenie jego kształtu.
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