
 
WRZESIEŃ 2020 

Polecamy najnowsze czasopisma: 
 

 
 
Biologia w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli 
2020 nr 5 
 
Dwumiesięcznik adresowany do nauczycieli biologii i przyrody na 
wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Jego zadaniem 
jest aktualizacja wiedzy biologicznej i dydaktycznej nauczycieli. 
Prezentuje nowoczesne metody nauczania, zamieszcza scenariusze lekcji, 
testy, pakiety zadań, przykłady konkursów. 
 
Wrześniowy numer „Biologii w Szkole” dostarcza ciekawych 
informacji i inspirujących rozwiązań. Otwiera go artykuł pt. 
„Podziękuj oceanowi za co drugi oddech”, który wskazuje 
na rolę oceanu w produkcji tlenu oraz omawia, jakie grożą 
mu niebezpieczeństwa ze strony cywilizacji. Przedstawiono 
też pomysły na organizowanie ciekawych zajęć, m.in. 
scenariusz zajęć dotyczący układu krwionośnego oraz 
doświadczenie, dzięki któremu można zaobserwować ruchy 
roślin. W dziale Pracownia pedagogiczna zamieszczono dwa 
artykuły. Jeden traktujący o uczniach zdolnych – wskazuje, 
jak rozpoznać takiego ucznia i jak pomóc mu rozwinąć 
swoje umiejętności. Drugi o wykorzystaniu gier 

planszowych w edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży. 
Od Redakcji 

Wydawca: Forum Media Polska 

 

 
 
Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2020 nr 1 
 
Kwartalnik naukowy wydawany od 1993 r. Misją czasopisma jest 
podejmowanie istotnych i aktualnych problemów naukowych 
polskiej i światowej ustawicznej edukacji zawodowej, andragogiki 
i oświaty dorosłych. Czasopismo adresowane jest do pracowników 
naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów edukacji 
ustawicznej, studentów i osób zajmujących się kształceniem, 
doskonaleniem i przekwalifikowaniem zawodowym. 
 
W bieżącym tomie czasopisma artykuły zostały 
pogrupowane w rozdziały tematycznie: Problemy edukacji 
dorosłych w Polsce i na świecie, CLIL w dzisiejszej Europie: 
wyzwania i zagrożenia, Inicjatywy i narzędzia wspierające 
edukację dorosłych. Zachęcamy do zapoznania się 
z artykułem dotyczącym wdrażania przez uczelnie działań 
z zakresu trzeciej misji szkół wyższych, które obok 
działalności dydaktycznej, badawczej coraz częściej 
aktywizują lokalną społeczność i współpracują na jej rzecz. 
Inny artykuł podejmuje ważny współcześnie problem 
wartości humanistycznych w kulturze organizacji. 
Odpowiada on między innymi na pytania: Jakie wartości 

leżą u podstaw życia w organizacjach? Jakiego rodzaju doświadczenia nabywa współczesny 
człowiek w życiu organizacji oraz w jaki sposób wpływają one na kondycję ludzką? Autorka 
podkreśla, że szkoły również podlegają tym procesom w wyniku ich komercjalizacji, a wartości 
deklarowane w misjach organizacji oraz te faktycznie obecne w codzienności są często rozbieżne. 
 

Od Redakcji 



 
 
 

 
Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli 
2020 nr 3-4 
 
Miesięcznik „Matematyka” adresowany jest do nauczycieli matematyki na 
wszystkich poziomach nauczania, w różnych typach szkół. Zadaniem 
czasopisma jest podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz 
pomoc w bieżącej pracy z uczniami. Publikuje scenariusze zajęć, zestawy 
zadań i testów na sprawdziany. 
 
Nasz kolejny numer jest jak zawsze nowoczesny 
i przygotowany na zdalne nauczanie. Jak zawsze 
pokazujemy praktyczne zastosowanie różnych aplikacji 
i programów wspomagających nauczanie matematyki. Tym 
razem w numerze poznamy metody tworzenia kart pracy 
i udostępniania ich uczniom w sieci, poznamy sposób na 
projekt z uczniami, który można także wykonać zdalnie oraz 
metodę odwróconej lekcji, która stała się rzeczywistością. 
[…] Znajdziemy też artykuł o potrzebach dzieci w tym 
trudnym czasie. Pokażemy, jak gospodarować czasem 
i dobrze planować swoją pracę. Dla amatorów nowych 
aplikacji mamy pomysł na lekcję z Actionbound oraz 

aplikacją do screencastingu. 
 

Od Redakcji 

Wydawca: Forum Media Polska 

 
 
 
 
 
 
 
 

Przyroda Górnego Śląska  2020 lato 
 
Kwartalnik popularnonaukowy, ukazujący się od 1995 roku. Prezentuje 
artykuły przeglądowe o przyrodzie Górnego Śląska – jej bogactwie 
i różnorodności, stratach, zagrożeniach, ochronie i kształtowaniu,  a także 
o jej badaczach i nauczycielach oraz postawach człowieka wobec przyrody. 
 

Jesienią 1995 roku ukazał się pierwszy numer „Przyrody 
Górnego Śląska” – biuletynu Centrum Dziedzictwa Przyrody 
Górnego Śląska. Latem 2020 roku, a więc po 25 latach, 
ukazuje się setny numer kwartalnika popularnonaukowego 
poświęconego przyrodzie Górnego Śląska i obszarom z nim 
sąsiadującym. Jubileuszowy numer czasopisma jest 
numerem specjalnym. Także numerem specjalnym będzie 
numer 101. Do przygotowania tych numerów poproszono 
specjalistów z botaniki, zoologii, geobotaniki i geografii. 
W bieżącym numerze zaprezentowano różnorodność 
przyrody ożywionej województwa śląskiego.  

 

Źródło: http://www.cdpgs.katowice.pl/wydawnictwa/przyroda-

gornego-lska 

 
 
 
 



 
 

 
Remedium  2020 nr 7-8 
 
„Remedium” jest miesięcznikiem z zakresu profilaktyki zachowań 
problemowych dzieci i młodzieży, redagowanym przez psychologów, 
pedagogów, socjologów, terapeutów i profilaktyków. Adresatami są 
pracownicy szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic 
socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczych i specjaliści 
pracujący z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka. 
 

W bieżącym numerze miesięcznika skierowano uwagę 
czytelnika na kwestie substancji psychoaktywnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem narkotyków. Zaprezentowano 
wyniki badań HBSC dotyczących picia alkoholu i używania 
marihuany przez nastolatki. Przedstawiono również raport 
na temat systemu pomocy osobom uzależnionym w trakcie 
epidemii COVID-19, jak również wpływu COVID-19 na osoby 
uzależnione. W numerze poruszono także kwestię 
uzależnień behawioralnych – wyniki badań wskazują, że 
problem zakupoholizmu dotyczy szczególnie osób w wieku 

15 do 17 lat. Ponadto w numerze zaproponowano ciekawe sposoby pracy z dzieckiem w wieku 
szkolnym pomocne w opanowaniu materiału, np. gry planszowe. 

Od Redakcji 

 
 
 
 
 
 

 
Wychowanie Muzyczne. Kwartalnik 
2020 nr 2 
 
Pismo jest poradnikiem dla nauczycieli i instruktorów muzyki oraz dla 
wszystkich zainteresowanych edukacją muzyczną i amatorskim 
uprawianiem muzyki. Prezentuje najnowsze osiągnięcia z dziedziny 
edukacji i kultury muzycznej, psychologii muzyki, muzykologii, promuje 
ciekawe rozwiązania metodyczne. Zawiera scenariusze zajęć i projekty 
edukacyjne. 
 
Bieżący numer cechuje różnorodność tematów i ujęć. 
Znajdziecie w nim Państwo teksty teoretyczne, osadzone 
w pedagogice jak i psychologii, porady metodyczne 
z zakresu lekcji zbiorowych powszechnej edukacji, jak 
również indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach. 
Przybliżamy też nowe aplikacje mobilne do nauki muzyki. 
To, co łączy ten numer, to młody wiek autorów. Im 
oddajemy głos i z uwagą wsłuchujemy się w ich opinie, 
porady, argumentacje. Polecamy też strony internetowe 
z ciekawymi materiałami do wykorzystania zarówno 
w stacjonarnej, jak i zdalnej edukacji muzycznej oraz 
interaktywne quizy dostępne online w Internecie 

i platformy do ich tworzenia. 
 

Od Redakcji 
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