Pomocny „Wychowawca”
Nauczyciele to specyficzna grupa zawodowa. Wielu z nich uważa się za osoby w pełni
ukształtowane, które nie widzą potrzeby dalszego doskonalenia siebie i swojego warsztatu
dydaktycznego. Po co im zatem „Wychowawca”?
Z uwagi na dynamizm zmieniającej się rzeczywistości i pojawiających się coraz to nowych zagrożeń,
które nie omijają także szkoły, życie stawia nauczycielom nowe wyzwania. Jeszcze 20-30 lat temu
nikt nie przypuszczał, że do szkoły wejdą narkotyki, alkohol czy przemoc seksualna. Jak wobec
takich faktów ma postąpić nauczyciel? Jak przeciwdziałać tym zjawiskom?
Czy „Wychowawca” daje gotowe recepty?
Takich „gotowców” nikt nie może dać, ponieważ życie jest o wiele bardziej skomplikowane i
sytuacje bywają różnorodne, dlatego zależy nam na formacji nauczyciela. Pomagamy mu, by stawał
się prawdziwym autorytetem, a przez to by ,,pociągał” młodych ku wyższym wartościom.
W jaki sposób pomaga?
Dla wielu czytelników ważne są artykuły na temat osobowości nauczyciela, jego misji i realizacji
zadań, które stawia ten wyjątkowy zawód. Niektórzy nauczyciele liczą na konkretne wsparcie w
postaci scenariuszy uroczystości szkolnych czy programów profilaktycznych. Dzięki tym formom
wzbogacamy ich warsztat i wskazujemy na konkretne rozwiązania dydaktyczno-metodyczne.
W ilu szkołach nauczyciele korzystają z „Wychowawcy”?
Statystycznie, w co trzeciej szkole jest nasz miesięcznik. Pracujemy nad tym, aby stawał się coraz
bardziej atrakcyjny. Mamy nadzieję, że dostrzegą nas także rodzice i zamówią to czasopismo do
bibliotek szkolnych np. z funduszy Komitetu Rodzicielskiego.
Warunki prenumeraty:
Przyjmujemy zamówienia listowne, telefoniczne, e-mailem lub faksem (gotowy formularz w
Internecie).
Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego numeru.
Za zgodą rodziców wpłaty można dokonywać z funduszy Rad Rodziców i Komitetów
Rodzicielskich.
Cena prenumeraty 1 egzemplarza:
cały rok: 56 zł
pół roku: 29 zł
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Mikołajska 17
31–027 Kraków
tel./fax: (012) 423 23 24, 431 07 24
BPH III/O Kraków
nr rachunku: 79 1060 0076 0000 3200 0068 0999
e-mail: wychowawca@wychowawca.pl, redakcja@wychowawca.pl
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.wychowawca.pl
W każdym numerze:
artykuły dotyczące tematu numeru
artykuły formacyjne
konspekt zajęć profilaktycznych
scenariusz uroczystości szkolnej

