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Polecamy najnowsze czasopisma:

Biuletyn IPN. Pismo o najnowszej historii Polski
2019 nr 4
„Biuletyn IPN” jest miesięcznikiem wydawanym od 2001 r. przez
Instytut Pamięci Narodowej. Czasopismo kierowane jest do osób
zainteresowanych najnowszą historią Polski, głównie do dojrzałych
czytelników, bez względu na wiek i profesję.

Numer poświęcono wydarzeniom związanym z rozmowami
w Magdalence, obradom „okrągłego stołu” i wyborom
kontraktowym z czerwca 1989 r. Dlaczego „ostry stół” –
dlatego, że zasiadła przy nim tylko strona rządowa
i dobrana przez nią tzw. konstruktywna opozycja. Inni – ci
bardziej radykalni, zmierzający do rozliczenia komunistów
i do niepodległości Polski – zostali od tego stołu odcięci lub
sami się od niego zdecydowanie odcięli. W numerze
przedstawiamy też kontraktowe wybory, które przejdą do
historii nie tylko jako plebiscyt, w którym Polacy odrzucili
komunizm, ale także jako unikat w skali świata, bo przecież
ważniejsze od głosu wyborców stały się zakulisowe
ustalenia i dlatego zmieniono ordynację wyborczą między pierwszą a drugą turą wyborów. Ten
numer „Biuletynu IPN” pomoże Państwu zrozumieć, dlaczego przełom 1989 r. nie przyniósł takiej
radości jak niegdyś rok 1918; skąd wzięły się podziały, które tak mocno naznaczyły współczesną
Polskę.
Źródło: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/

Bliżej Przedszkola 2019 nr 5
Miesięcznik
przeznaczony
dla
nauczycieli
wychowania
przedszkolnego. Stałymi autorami są wybitne autorytety
w dziedzinie wychowania przedszkolnego. Na łamach pisma swym
doświadczeniem dzieli się też wielu wybitnych praktyków.
Czasopismo zawiera artykuły teoretyczne oraz scenariusze zajęć,
zabaw, praktyczne pomoce dydaktyczne.

Propozycje
aktywności,
zabaw,
piosenek,
wierszy
i opowiadań dla dzieci młodszych na czerwiec wokół tematu
wiodącego: DZIECI ŚWIATA oraz dla dzieci starszych wokół
tematu wiodącego: BĘDĘ UCZNIEM – to wszystko czeka
w Przewodniku BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. Ponadto jeszcze
więcej
interesujących
artykułów
(„Pożytek
płynący
z konfliktów rówieśniczych”, „Pedagogika pozytywna, czyli
jak odnaleźć supermoce”, „Dziecko inteligentne inaczej”?
O różnych wymiarach inteligencji i zdolności w odniesieniu
do
koncepcji
inteligencji
wielorakich),
scenariusz
przedstawienia „Wakacji nadszedł czas!”, letni kącik zabaw
edukacyjnych (propozycje do wykorzystania podczas dyżuru wakacyjnego), felietony, karty pracy
oraz zabawy i aktywności dla przedszkolaków w języku angielskim.
Źródło: https://blizejprzedszkola.pl/

Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej
kadry oświatowej
2019 nr 6
„Dyrektor Szkoły” to czasopismo dla dyrektorów szkół i innych
placówek oświatowych. Jest kompendium wiedzy z zakresu
zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Omawia
aktualne zagadnienia takie, jak: kontrola zarządcza, ewaluacja
i nadzór
pedagogiczny, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli,
awans zawodowy, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, ramowe
plany nauczania, arkusz organizacyjny, dokumentacja pracy
szkoły.

W czerwcowym numerze „Dyrektora Szkoły” wracamy do
nauczycielskiego strajku, w którym szczególna rola
przypadła dyrektorom. Musieli oni dbać o interesy
wszystkich stron, łagodzić konflikty i pilnować, by działania
prowadzone w szkole odbywały się zgodnie z prawem.
Z całą pewnością można stwierdzić, że nasza oświatowa
kadra zarządzająca podołała wyzwaniom, z jakimi przyszło
się jej zmierzyć. O tym, jak wyglądał strajk z perspektywy
dyrektorów, w jakiej sytuacji prawnej i zawodowej się znaleźli, piszą: Cezary Hurysz, Monika
Sewastianowicz oraz Mirosław Sielatycki. Strajk został zawieszony, a przed dyrektorami pojawiły
się zadania związane z jego następstwami. […] Jakie działania warto podjąć, by wyjść z kryzysu,
scalić zespół, tworzyć atmosferę współpracy pomimo dzielących różnic – to pytania, z którymi
zmierzyli się Małgorzata Nowak i Tomasz Garstka. Pozytywny potencjał tak zmasowanego
sprzeciwu środowiska nauczycielskiego warto wykorzystać dla tworzenia lepszej edukacji.
Ze Wstępu

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej.
Zeszyty Kieleckie 2018/2019 nr 4
Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej” to kwartalnik
metodyczny adresowany do nauczycieli języka polskiego
w szkołach ponadpodstawowych. Zawiera m. in. omówienia
utworów literackich oraz przykłady scenariuszy zajęć.

Zapraszamy do lektury ostatniego w roku szkolnym
kwartalnika. Otwierają zeszyt dwa szkice M. Cyran,
Początki recenzenckiej przygody teatralnej Tadeusza BoyaŻeleńskiego, czyli „Flirtu z Melpomeną wieczór pierwszy”
i Don Kichot z Man-chy jako kulturotwórczy mit literacki
(na przykładzie tekstów Cypriana Kamila Norwida
i ilustracji Józefa Wilkonia). Autorka ze znawstwem
przybliża mniej znany talent Boya i objaśnia, w jaki sposób
Opowieść o Rycerzu Smętnego Oblicza stała się metaforą
ludzkiego życia. W części Od teorii do praktyki polecamy
dwie wypowiedzi – D. Żółtowskiego na temat toposu „homo
viator” w polskiej piosence współczesnej i E. Nowel
o merytorycznych aspektach wypowiedzi argumentacyjnej. Zamykają zeszyt propozycje
metodyczne: A. Francuz, która, zawstydzając niektórych metodyków, kolejny raz odkrywa zalety
„Lalki” B. Prusa, i D. Żółtowskiego, który objaśnia, w jakich kontekstach czytać „Republikę marzeń”
B. Schulza.
Ze Wstępu

Kwartalnik Pedagogiczny
2019 nr 1
„Kwartalnik Pedagogiczny” (rok założenia 1956) jest ogólnopolskim
pismem naukowym. Wydawcą czasopisma jest Uniwersytet
Warszawski. Zamieszczane są w nim materiały z różnych
subdyscyplin pedagogiki, w tym z pedeutologii, andragogiki, historii
wychowania, pedagogiki porównawczej, dydaktyki, pedagogiki
społecznej, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także
z problematyki wychowania estetycznego.

Przestrzenie uczenia się.
Numer ma charakter monograficzny, a zgromadzone w nim
artykuły prezentują wielorakie przestrzenie uczenia się,
zróżnicowane paradygmatycznie i kulturowo. Autorzy
tekstów osadzają uczenie się w ramach ontologicznych,
epistemologicznych,
aksjologicznych
i
praktycznych,
problematyzując
matrycowe
ujęcia
tej
kategorii
pedagogicznej i ukazując jej dynamikę, która ujawnia się
w relacjach ze złożonymi kontekstami.
Opis: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Przegląd Humanistyczny. Kwartalnik
2018 nr 3
Interdyscyplinarne czasopismo humanistyczne, istniejące od 1957
roku. Publikowane są w nim artykuły problemowe z zakresu
różnych
dyscyplin:
literaturoznawstwa,
językoznawstwa,
kulturoznawstwa, historii, filozofii, socjologii, psychologii. Pismo
adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie
pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza
nauczycieli, studentów, inteligencji zainteresowanej problematyką
humanistyczną.

Temat wydania: Semantyka rasy w kulturze polskiej
Teksty wchodzące w skład niniejszego numeru prezentują
historyczne sposoby użycia terminu „rasa” w trzech
obszarach:
nauce,
piśmiennictwie
artystycznym
z podróżopisarstwem i pamiętnikami włącznie (gdyż są one
literatury pięknej niezbywalną częścią) oraz publicystyce
politycznej.
Zastosowania
tej
kategorii
w dziewiętnastowiecznej kulturze polskiej miały charakter
specyficzny,
wiążąc
się
z
wyjątkowością
sytuacji
politycznej: brakiem państwa i istnieniem narodu wyłącznie w postaci „wspólnoty wyobrażonej”.
Z Wprowadzenia
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