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Bliżej Przedszkola
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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 wrzesień wokół
tematu wiodącego: WITAMY W PRZEDSZKOLU oraz dla
dzieci starszych wokół tematu wiodącego: JESIEŃ
W SADZIE – to wszystko czeka w Przewodniku BLIŻEJ
PRZEDSZKOLA. Ponadto jeszcze więcej interesujących
artykułów („Pożegnanie rodzica z dzieckiem w przedszkolu
- siedem kroków do sukcesu”, „Prezenty dla nauczycieli
w przedszkolu - czy to już łapówka?”), scenariusz
przedstawienia na temat bezpieczeństwa przedszkolaka
na drodze, kącik logopedyczny z ćwiczeniami aparatu
artykulacyjnego oraz zabawy i aktywności dla przedszkolaków w języku angielskim.
Źródło: https://blizejprzedszkola.pl

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
2020 nr 2
Kwartalnik „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” jest adresowany do
przyrodników, zarówno profesjonalnie zajmujących się ochroną
przyrody, jak i amatorsko zainteresowanych związaną z nią
problematyką. Celem czasopisma jest popularyzacja idei
i wspomaganie praktyki ochrony przyrody poprzez publikowanie
oryginalnych prac dotyczących aktualnej problematyki z tej
dziedziny.

Głównym tematem numeru jest ochrona żubra w Polsce.
Żubr jest symbolem gatunku przywróconego dzikiej
przyrodzie.
W
Puszczy
Białowieskiej
(w
polskiej
i białoruskiej części), gdzie rozpoczęto restytucję gatunku,
bytuje 1/4 wszystkich dziko żyjących żubrów. Artykuł
prezentuje historię gatunku oraz problemy związane
z przyszłością ochrony żubra. Kolejny artykuł przybliża
krótką historię raków w Polsce i w Europie, ze
szczególnym uwzględnieniem jedynego rodzimego dla
Polski gatunku - raka szlachetnego. Warto również
zapoznać się z tekstem prezentującym cztery przykłady
ochrony dziedzictwa geologicznego w rezerwatach Gór Świętokrzyskich.
Źródło: https://www.iop.krakow.pl

Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej
kadry oświatowej 2020 nr 7
„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.

Jednym z przejawów kierowniczego mistrzostwa jest
zdolność przekucia zagrożeń w szanse. Takie możliwości
pojawiają się szczególnie w momentach kryzysowych.
Pandemia koronawirusa postawiła nas przed koniecznością
sprostania sytuacji, na którą nie byliśmy przygotowani.
Czego się nauczyliśmy? Co zdało egzamin, a co nie, i to
zarówno pod kątem organizacyjnym, finansowym, jak
i prawnym? Nasi autorzy próbują odpowiedzieć na te
pytania. Mirosław Sielatycki ukazuje skutki pandemii
w edukacji, poczynając od poziomu globalnego, a na
jednostkowym kończąc. Małgorzata Nowak opisuje, jak dyrektorzy uporali się z równoczesną
realizacją nauczania zdalnego i organizacją opieki oraz stacjonarnych konsultacji dla uczniów. Zaś
Elżbieta Bolibok i Ewa Grodecka dzielą się nauczycielskim punktem widzenia, wyliczając wnioski
z zaistniałej sytuacji, a także podpowiadając, jakie należałoby podjąć działania.
Źródło: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/dyrektor-szkoly

Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka
2020 nr 1
Kwartalnik poświęcony literaturze dla dzieci i młodzieży. Publikuje
teksty historycznoliterackie, artykuły o klasyce dziecięcej,
wywiady z pisarzami, ilustratorami książek dla dzieci oraz
recenzje nowości wydawniczych.

Pierwszy numer „Guliwera” w roku 2020 podejmuje
niezwykle ważny temat odpowiedzialności człowieka za
losy naszej planety. Wielu pisarzy alarmuje, że nie
jesteśmy najważniejsi na świecie, że dobre życie to takie,
kiedy szanujemy faunę i florę, dbamy o zasoby naturalne,
ale też w swoim najbliższym otoczeniu jesteśmy wzorem
do naśladowania w zakresie szeroko rozumianej ekologii.
Sześć kolejnych artykułów z działu Wpisane w kulturę
unaocznia jak ważny jest to motyw w literaturze dziecięcej
już od końca XIX wieku. [...] W dziale Między książką
a dzieckiem zamieszczamy dwa artykuły o tym, jak
promować działania proekologiczne wśród dzieciaków.
A w dalszej części numeru mowa jest też m.in.
o książkach podkreślających rolę pszczół w ekosystemie.
Spora część działu Na ladach księgarskich poświęcona jest książkom o szeroko rozumianej ekologii,
przyrodzie i motywach zwierzęcych.
Źródło: http://www.slaskwn.com.pl

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.
Czasopismo dla nauczycieli i trenerów
szkolnych
2020 nr 3-4
Dwumiesięcznik
adresowany
do
nauczycieli
wychowania
fizycznego, trenerów szkolnych klubów sportowych oraz
studentów uczelni wychowania fizycznego. Jest to przewodnik po
najpopularniejszych dyscyplinach sportu. W każdym numerze
zamieszczamy scenariusze i osnowy, które z powodzeniem można
wykorzystać na zajęciach. Głównym przesłaniem czasopisma jest
przygotowanie ciekawych zajęć, zwiększenie aktywności oraz
wyników sportowych dzieci i młodzieży.

Nowy numer przynosi wiele inspiracji i możliwości
w zakresie zdalnego nauczania wychowania fizycznego.
Polecana jest prostota oraz możliwość organizacji zajęć na
ograniczonym terenie. Wśród najciekawszych pomysłów
na wyróżnienie zasługuje trening z zastosowaniem gum
tera-band, kalistenika jako pomoc w rozwoju sylwetki czy
zajęcia z deskorolką jako motywem przewodnim.
Tematem miesiąca jest ocena sprawności w warunkach
domowych, co w znaczący sposób może przysłużyć się
jako pomoc w wystawianiu ocen w tak trudnym okresie.
Źródło: https://www.wychowaniefiz.pl
Wydawca: Forum Media Polska

Wychowawca.
Miesięcznik
i wychowawców katolickich
2020 nr 7-8

nauczycieli

Czasopismo adresowane do nauczycieli i wychowawców
katolickich, wydawane od 1993 roku. Wspiera proces wychowania
dzieci i młodzieży w oparciu o system wartości katolickich. Dużo
uwagi poświęca profilaktyce uzależnień.

Na wakacje polecamy Państwu numer "Wychowawcy",
którego wiodącym tematem jest edukacja domowa.
Otwierający numer artykuł przedstawia główne założenia
tego rodzaju nauczania: definicje, rys historyczny,
edukację domową w liczbach w Polsce i na świecie.
Kolejne artykuły rozwiewają wiele mitów i obaw
związanych z edukacją domową, a także zawierają
praktyczny przewodnik krok po kroku dla rodziców, którzy
podjęli decyzję o rozpoczęciu przygody z edukacją
domową. W szczególny sposób omówiono edukację
domową w odniesieniu do dziecka z niepełnosprawnością.
Ciekawym dopełnieniem tematu są relacje dzieci
i rodziców opowiadających o własnych doświadczeniach i przeżyciach związanych z przejściem na
ten typ edukacji.
Źródło: https://www.wychowawca.pl
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