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Wspóªcze±nie zachodz¡ce w naszym kraju, zmiany spoªeczne wyma-
gaj¡ przemian funkcji szkóª i placówek o±wiatowo � wychowawczych. Wyma-
gaj¡ równie» zmian tre±ci, metod, form i technik stosowanych dotychczas.
Zmianie powinny równie» podlega¢ relacje panuj¡ce pomi¦dzy nauczy-
cielem, a uczniem. Wspóªczesny pedagog powinien sta¢ si¦ partnerem ucz-
nia we wspólnym poznawaniu wiedzy. Dzi¦ki pomocy nauczyciela, ucze«
rozwija swoje aspiracje intelektualne i potra� lepiej zrozumie¢ otacza-
j¡c¡ rzeczywisto±¢ i swoje problemy. Mo»liwe jest to jednak tylko tam,
gdzie nauczyciel potra� komunikowa¢ si¦ z uczniem, a ucze« podejmie
wspóªprac¦. Aby pomóc nauczycielom w nawi¡zaniu wªa±ciwych relacji
z uczniami, Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach przygotowaªa niniejsze
zestawienie. Wszystkie materiaªy dost¦pne s¡ w naszej bibliotece.
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