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Polecamy najnowsze czasopisma:

Biuletyn IPN. Pismo o najnowszej historii Polski
2020 nr 6
„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.

Prymas Tysiąclecia – w omawianym numerze „Biuletynu
IPN” ukazujemy liczne powody, dla których to określenie
kard. Stefana Wyszyńskiego jest słuszne. Przedstawiamy
jak przeprowadził on naród przez Morze Czerwone, jakie
miał znaczenie w Kościele w Polsce i na świecie, jak spełniał
swoją misję wobec milczącego Kościoła na Wschodzie. Nie
mamy wątpliwości, że współczesna Polska wiele zawdzięcza
Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który przez lata był
niekwestionowanym przywódcą i ojcem dla wielu Polaków.
Jego pomysł na niezwykłe masowe duszpasterstwo – Wielka
Nowenna, ocalił ducha naszego narodu i skutecznie
przeciwstawił się komunizmowi. Do „Biuletynu IPN”
dodaliśmy płytę DVD z dwoma filmami Zawód: prymas
Polski – reż. Anna Pietraszek oraz Gurgacz – kapelan Wyklętych, reż. Dariusz Walusiak.
Źródło: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn

Guliwer 2020 nr 2
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.

Niniejszy numer „Guliwera” stara się ukazać odwieczny
dylemat – co jest lepsze książka czy film? Kolejno
w artykułach
naukowych
porównane
zostały:
Ania
z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery z serialem
Ania, nie Anna Moiry Walley-Beckett; Opowieści z Narnii:
Lew, Czarownica i stara szafa C.S. Lewisa z filmem Andrew
Adamsona; cykl powieści Magiczne drzewo Andrzeja
Maleszki z serialem, który pisarz sam wyreżyserował na
podstawie przygód książkowych bohaterów; a także
okrutna baśń Guillermo del Toro i Cornelii Funke pt.
Labirynt Fauna z wcześniejszą od książki wizją filmową.
W dalszej części numeru poznamy przygodę z czytaniem
w domu Barbary Supeł, autorki popularnej serii o Jadzi
Pętelce; a także pełen czułości artykuł Katarzyny Kuroczki,
która interpretację jednej książki przemieniła w wykład o pięknie macierzyństwa. Z kolei Magdalena
Smyczek omówiła wznowiony niedawno tom Darowane kreski Joanny Papuzińskiej, wyrażając
nadzieję, że na jego ekranizację, gdyż życie i twórczość założycielki „Guliwera” to niesamowity
materiał na film.
Źródło: http://www.slaskwn.com.pl

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej.
Zeszyty Kieleckie
2020/2021 nr 1
„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.

Niniejszy tom koncentruje się wokół zagadnień związanych
z literaturą
faktu,
polskim
reportażem
oraz
dziennikarstwem. Czytelnicy znajdą w nim interesujące
zagadnienia, takie jak: dydaktyka reportażu, granice
pomiędzy publicystyką a literaturą oraz wyznaczniki
literatury faktu. Artykuły zawarte w tym numerze zawierają
kluczowe podpowiedzi metodyczne dla nauczycieli języka
polskiego. Mogą być one wykorzystane na lekcjach
dotyczących ram definicyjnych reportażu, hybrydyczności
tego gatunku oraz jego funkcji. Dodatkowo zawierają
propozycje warsztatów dziennikarskich oraz
metody
kreatywnego pisania reportażu. Skupiają się także na
przestrzeni spotkania z Innym, tendencjach w publikacjach Mariusza Szczygła, Jacka HugoBadera, Wojciecha Tochmana oraz specyfice Nowego Dziennikarstwa. Jednocześnie odnoszą się do
trudnego tematu relacjonowania wydarzeń wojennych i powojennych w kronikarskich
wspomnieniach z getta warszawskiego oraz tekstach, takich jak: Proszę państwa do gazu Tadeusza
Borowskiego czy Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego.
Źródło: http://wydped.pl

Języki Obce w Szkole 2020 nr 3
Czasopismo „Języki Obce w Szkole” to wydawany od 1957 r. kwartalnik
adresowany do nauczycieli języków obcych, lektorów, a także wszystkich
osób związanych z edukacją językową w ramach formalnych,
pozaformalnych i nieformalnych systemów kształcenia.

W czasie pandemicznej tęsknoty za naturalnością
kontaktów międzyludzkich każdy rodzaj naszych interakcji
jest na wagę złota. Rozmowy, wymiana zdań i poglądów,
dyskusje, spory – wszystkie te formy kontaktów słownych
między nami są oczywiście możliwe z użyciem telefonów
i wszechobecnego internetu. Brakuje nam w tym jednak
zwyczajności
i
bezpośredniości,
co
pobudza
do
zastanowienia nad istotą rozmowy i kontaktu z drugim
człowiekiem. Dobrze się zatem złożyło, że jako Temat
numeru 3/2020 „Języków Obcych w Szkole” zaplanowano
interakcję w nauce języków. Opisana ona została
z różnych perspektyw, w odniesieniu do zwykłych zajęć
językowych i do tych przeprowadzanych online.
Źródło: https://www.jows.pl/

Remedium 2020 nr 11
„Remedium” jest miesięcznikiem z zakresu profilaktyki zachowań
problemowych
dzieci
i
młodzieży,
redagowanym
przez
psychologów, pedagogów, socjologów, terapeutów i profilaktyków.
Adresatami są pracownicy szkół, poradni psychologicznopedagogicznych,
świetlic
socjoterapeutycznych,
placówek
opiekuńczych i specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą z grup
ryzyka.

Ważnym
tematem
poruszonym
w
tym
numerze
miesięcznika jest konsumpcjonizm. Nawet najbardziej
świadomy
konsument
narażony
jest
na
bardzo
wysublimowany i podstępny sposób manipulacji swoimi
potrzebami. Najbardziej jednak narażeni są ci, którzy mają
te wewnętrzne bariery zachwiane. Zamieszczone artykuły
próbują podpowiedzieć, jak pomóc tym osobom, na co
konsumenci muszą zwracać uwagę, jak skutecznie się
bronić oraz jak sprawić, by młodzież i dzieci dostrzegły
drugie dno w kuszących reklamach. W numerze
zaproponowano też przyjrzenie się temu, czym jest „dobra rozmowa”. Zaprezentowano również
wyniki badań nt. zaburzeń uprawiania hazardu oraz problemowego korzystania z internetu przez
piłkarzy w Polsce. Jest to ważne dlatego, że piłkarze są często wzorem zachowań dla dzieci
i młodzieży.
Od Redakcji

Wychowanie
Fizyczne
i
Zdrowotne.
Czasopismo dla nauczycieli i trenerów szkolnych
2020 nr 6
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.

W numerze poruszono temat powrotu do zajęć ruchowych
oraz poziomu sprawności uczniów po kilku miesiącach
przerwy od regularnych zajęć z wychowania fizycznego.
Opisano też, jak długotrwałe siedzenie może wpływać
negatywnie na organizm oraz zaproponowano ciekawe
rozwiązania
na
nauczanie
zdalne
i
wykorzystanie
matematycznych obliczeń, które w przyszłości pomogą nam
w odpowiedni sposób zadbać o własny organizm. Zdajemy
sobie sprawę, że żadne zdalne lekcje nie zastąpią
praktycznych zajęć, kontaktu z nauczycielem, rywalizacji
z rówieśnikami, w tych trudnych czasach motywujemy i dodajemy otuchy szczególnie tym, którzy
wraz z nadejściem okresu jesiennego mają problemy z regularnym uprawianiem sportu. W dobie
szeroko rozwiniętej oferty zajęć dla dzieci podpowiadamy, jak w odpowiedni sposób zachęcić
dziecko do uprawiania sportu, niech to będzie przede wszystkim przyjemność i zabawa.
Od Redakcji
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