
                      Dzień Nauczyciela z książką 

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezentuję 

 książkowe ciekawostki specjalnie dla Nauczycieli 😊.  

 

Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat 

Thich Nhat Hanh jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie 

nauki i aktywistą promującym pokój na świecie. 

Napisał wiele książek, które również w Polsce spotkały się  

z ogromnym zainteresowaniem, zyskując status bestsellerów. 

Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat to pierwszy oficjalny 

przewodnik po mindfulness dla nauczycieli, który pomaga im 

osiągnąć spokój i harmonię w codziennych działaniach.  

To bezpośrednio przekłada się na wyniki ich pracy i efekty 

nauczania. Książka zawiera proste kroki, które pomagają 

nauczycielom w praktykowaniu uważności na wszystkich szczeblach 

edukacji. Autorzy pokazują nauczane przez siebie podstawowe techniki, a także prezentują 

wskazówki od nauczycieli wykorzystujących praktykę uważności podczas pracy.  

Obszerne przykłady konkretnych działań, wskazówki i szczegółowe instrukcje pomagają 

zrozumieć, na czym polega praktyka uważności i w jaki sposób może pomóc w codziennej 

pracy nauczyciela. 

 

Balsam dla duszy nauczyciela 

Zbiór krótkich opowiadań, które trafią do serca każdego pedagoga. 

Balsam dla duszy nauczyciela jest źródłem bezcennej wiedzy 

o potędze miłości, odwadze i zdobywaniu autorytetu. 

Opowieści z tomu Balsam dla duszy nauczyciela, napisane przez 

nauczycieli, pedagogów i byłych uczniów, pomogą ci zrozumieć 

zmagania, cierpienia, udręki i zwycięstwa, które stają się udziałem 

wszystkich wychowawców, oraz przypomną, że również i ty – 

podobnie jak wszyscy, którzy pracują z uczniami – masz wielki wpływ 

na kształtowanie osobowości swoich uczniów. 

Jack Canfield jest założycielem serii „Balsam dla duszy”. Na całym 

świecie jego seria sprzedała się w ponad 123 milionach egzemplarzy, co magazyn „Time” 

nazwał wydawniczym fenomenem. Canfield jest absolwentem na Uniwersytecie Harvarda, 

gdzie zdobył wykształcenie psychologiczne. 

Mark Victor Hansen jest najlepiej znany jako współautor książek z bestsellerowej serii 

„Balsam dla duszy”. Oprócz tego napisał Power of Focus, The Aladdin Factor, Dare to 

Win i One Minute Millionaire, pomaga również ludziom, dzieląc się swoją wiedzą i 

doświadczeniem, opowiadając o możliwych drogach do sukcesu. 

 


