
 

   

05.05.2019 Warszawa 

Drodzy Nauczyciele 

To nie jest prawda, że uczyć każdy może. Nie, edukacja to nie tylko zawód, to sposób na życie. 

Ktoś, kto uczy decyduje się wziąć na siebie kawałek odpowiedzialności za wsparcie drugiego człowieka, 

w dorastaniu, rozwoju, nauce. Zawód nauczyciel, to decyzja bycia w nieustających relacjach z ludźmi, 

dziećmi, rodzicami, kolegami. Relacje choć często bywają trudne i wymagają od nas wiedzy, to 

najbardziej nas w tej pracy cieszą. 

Skąd o tym wiem, bo też jestem nauczycielem, ale uczę dorosłych, przedsiębiorców, nauczycieli, 

studentów. Wspieram Was w rozwoju od 20 lat, kiedy teoretycznie czas edukacji się zakończył, ale 

naprawdę trwa bez ustanku. Wyniki własnej pracy i mojego zespołu zamknęłam w znaku jakości talent 

Friendly Company, który posiada szkoła iSpeak English School, w której uczycie. 

Pisze do was, żeby potwierdzić, że szkoła iSpeak English School, jest wyjątkowa, bowiem jej właściciel 

podjął wysiłek zarządzania nią, opierając się, z jednej strony o zdolności i talenty pracowników, z 

drugiej o zdefiniowane, transparentne kryteria jego oceny. Praca nad organizacją, wymaga czasu, 

dlatego Waszą szkołę, wspieramy w realizacji systemu rozwoju, oceny pracownika i w budowaniu 

zaplecza organizacyjnego szkoły. To tutaj właściciel, organizuje czas na rozmowy z Wami, dba o 

szkolenia, zauważa Wasze osiągnięcia i zaangażowanie i co ważne ma pomysł na ich wynagrodzenie. 

Zawsze jest wiele do zrobienia, ale nie każdy ma jasno zdefiniowane wartości i konsekwentnie dąży do 

ich realizacji. Relacje, ludzie, sprawna i sprawiedliwa organizacja pracy, to dwa filary edukacji, gratuluję 

Wam, że wybraliście na swoje miejsce pracy szkołę, której właściciel zdecydował się na realizację tych 

wartości.   

W tym roku dla Was przygotowaliśmy 4 filmy z Pozytywnej Dyscypliny: 1. Zachowania trudne u dzieci 

- zmień perspektywę:), 2. Narzędzia pozytywnej dyscypliny w klasie, 3. Jak ustalać zasady i rutyny w 

klasie wg, zasad pozytywnej dyscypliny 4. Pierwsza reakcja nauczyciela na zachowania trudne ucznia - 

jaka jest jaka być może? I dwa filmy z komunikacji w klasie: Wydawanie polecenia w klasie i 

Komunikacja w klasie. Napisaliśmy dla Was 10 artykułów z psychologii edukacji i rozwoju dziecka. 

Życzę udanej podróży przez edukację, w towarzystwie ludzi wspierających i stawiających 

ambitne cele, nauczanie jest jednym z niewielu zawodów, które rozwijają nas nie tylko jako 

specjalistów, lecz również jako ludzi, cieszę się, że w tym procesie możemy Wam towarzyszyć.  
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