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Polecamy najnowsze czasopisma:

Aura. Ochrona środowiska 2019 nr 8
Ogólnopolski miesięcznik naukowy i popularnonaukowy „Aura”
poświęcony jest kształtowaniu i ochronie środowiska. Od swojego
powstania w 1973 roku popularyzuje ochronę wód, powietrza,
gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem. Na
łamach czasopisma publikowane są porady prawne z zakresu
ochrony środowiska udzielane przez specjalistów w tej dziedzinie.

Bieżący numer „Aury” stawia na rozwijanie świadomości
dotyczącej jakże ważnego problemu zmian klimatycznych
i wiążących się z nimi konsekwencji, zarówno społecznych
i gospodarczych, jak i środowiskowych. Prócz artykułów
wyróżnia się stroną wizualną, prezentującą uroki fauny
i flory. Miesięcznik oferuje także ciekawostki technologiczne
ze świata, przedstawia ekologiczne wyzwania na najbliższe
lata oraz zachęca do przemyśleń, jaką część Ziemi
powinniśmy wziąć pod ochronę. Na uczniów i studentów
czeka interesujący dodatek, wyjaśniający podstawowe
pojęcia i procesy związane z ekologią („Świadomość
ekonomiczna oraz ekologiczna uczniów i studentów (2)”.
Źródło: prenumerata.ruch.com.pl

Chowanna

2018 nr 1

„Chowanna”, czyli pismo, którego sam tytuł nawiązuje do
słowiańskiej bogini opiekującej się dziećmi, zostało powołane do
życia już w 1929 roku w murach katowickiego Instytutu
Pedagogicznego. Półrocznik od wielu lat pozostaje skarbnicą
cennych myśli i prezentowanych badań dotyczących nie tylko
edukacji, ale i dynamicznie zmieniającego się życia społecznokulturowego, dając czytelnikowi obraz aktualnych problemów
różnorakich środowisk.

Zgromadzone w numerze artykuły odnoszą się do
rzeczywistości zarówno wczesnoszkolnej, jak i dotyczącej
starszych pokoleń. Choć większą część tomu stanowią
teksty dotyczące ewoluującej edukacji, bieżący numer
„Chowanny” jest także podpartą solidnymi przykładami
podróżą w przyszłość, dzięki której dostrzeżemy
nadchodzące, a może i już obecne problemy, z którymi
zmierza się młode pokolenie. Na szczególną uwagę
zasługują artykuły dotyczące kształtowania świadomości
ekologicznej u dzieci („Leśne przedszkola jako sposób
przeciwdziałania zespołowi deficytu natury”, „Zielona
szkoła w kształtowaniu kompetencji środowiskowych
uczniów klas początkowych”). Aktualny tom proponuje też oddzielne spojrzenie na problemy
wchodzących w dorosłość ludzi, podkreśla wiele aspektów starości w różnorakich wymiarach,
a także zachęca do zaakceptowania płciowości jako kategorii pedagogicznej.

Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka
2018 nr 3
Kwartalnik „Guliwer” to specjalistyczne pismo poświęcone
literaturze dla dzieci i młodzieży, powstałe w 1991 roku
w Katowicach. Od samego początku jego głównym założeniem
było publikowanie treści historyczno-literackich, wywiadów
z autorami oraz ilustratorami powieści, czy recenzji dotyczących
nowości oraz najważniejszych wznowień.

Aktualny numer kwartalnika przyswaja czytelnikom treści
mające w założeniu wprowadzić najmłodszych w temat
patriotyzmu. Proponowana literatura pomoże przyswoić
dziecku
często
trudną
historię
naszej
ojczyzny
w bezstresowy i ciekawy sposób. „Guliwer” zahacza również
o bieżące problemy, takie jak przedstawiony w artykule
„Dziecko + wojna = cierpienie” brak akceptacji
odmienności, w tym przypadku na podstawie historii małej
Syryjki.

Źródła:
http://katalog.czasopism.pl
http://www.slaskwn.com.pl

Kwartalnik Pedagogiczny 2019 nr 1
Najważniejszym
celem
„Kwartalnika
Pedagogicznego”
jest
umożliwianie i pobudzanie dyskusji na poziomie akademickim
wokół
najważniejszych
dla
współczesności
problemów
edukacyjnych.
Redakcja
prowadzi
intensywną
współpracę
międzynarodową, co sprzyja popularyzowaniu dorobku polskiej
pedagogiki wśród pedagogów obcojęzycznych, a jednocześnie
ułatwia polskim pedagogom poznanie tego, co dzieje się
w pedagogice w innych krajach (publikowanie tłumaczeń prac
obcojęzycznych).

wywód Anny
uchodźstwa.

Józefowicz,

Artykuły składające się na najnowszy numer „Kwartalnika
Pedagogicznego” związane są z propozycją wspólnej nauki
nie tylko w gronie uczniowskim, ale i pedagogicznym.
Autorzy tekstów przedstawiają odbiorcy korzyści ze
wzajemnego czerpania wiedzy („Wzajemność w uczeniu
się”, „Uczenie się od praktykantów i z praktyki szkolnej –
refleksje o barierach peryferyjnego uczestnictwa”),
stawiając na modyfikację przestrzeni uczenia się.
Najnowszy tom oferuje Państwu również interesujący
poruszający temat dzieciństwa naznaczonego doświadczeniem

Opis kwartalnika: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny
2019 nr 7
Miesięcznik „Śląsk” ukazuje się już 25 lat. Każdego roku w swoich
dwunastu numerach dokumentuje ważne dla Polski, Górnego
Śląska i województwa śląskiego wydarzenia, dyskusje, prezentuje
postacie i instytucje w znaczący sposób oddziaływające na nasze
społeczeństwo, środowisko, historię. Miesięcznik dokumentuje,
recenzuje i omawia najważniejsze wydarzenia kulturalne oraz
artystyczne.

„W numerze lipcowym poszukujemy więc nie tyle sensacji
w zurbanizowanym śląskim regionie, ale pewnych
nadzwyczajnych, niecodziennych zjawisk i ciekawych ludzi,
którzy nam towarzyszą w tej zwyczajnej codzienności”,
pisze we wstępie Tadeusz Sierny, redaktor „Śląska”.
Najnowszy numer prezentuje więc intrygujące historie
znanych nam miast i regionów, często budzące dreszczyk
grozy („Legendy miejskie straszą i bawią”, „Domy,
w których mieszka zło”). W lipcowym wydaniu nie zabrakło
również dawki poezji i wycinków prozatorskich rosyjskiego
pisarza polskiego pochodzenia Wikientijewa Wieriesajewicza.
Opis miesięcznika: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”

Wychowawca.
Miesięcznik
i wychowawców katolickich
2019 nr 9

nauczycieli

Ogólnopolski miesięcznik dla nauczycieli i wychowawców
katolickich z siedzibą w Krakowie, oferujący programy
wychowawczo–profilaktyczne, konspekty lekcji, scenariusze
i porady. Tematyka pisma porusza tematy wartości we
współczesnym
świecie,
podpierając
się
wynikami
przeprowadzanych badań oraz zdaniem specjalistów.

Najnowszy numer „Wychowawcy” obraca się wokół
problemów
dotyczących
mediów
społecznościowych
i zagrożeń płynących z Internetu. Artykuły poruszają
temat psychologii człowieka zamkniętego w wirtualnej
rzeczywistości,
przedstawiają
najnowsze
sondaże
dotyczące prób samobójczych w erze nowych mediów,
a także nawołują dorosłych do uświadomienia sobie coraz
to
poważniejszego
niebezpieczeństwa
wynikającego
z uzależnienia do Internetu. Prócz tego najnowszy
„Wychowawca” pomaga zrozumieć model komunikacji
(„Komunikacja to nie tylko słowa”) oraz przedstawia historię żyjących na Madagaskarze
trędowatych, zachęcając do pomocy Polskiej Fundacji dla Afryki.

Źródło: http://wychowawca.pl
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