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Polecamy najnowsze czasopisma:
Chemia w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli
2021 nr 3
Czasopismo dla nauczycieli chemii wszystkich typów szkół oraz
wykładowców i studentów chemii o kierunkach pedagogicznych.
Zawiera m.in. informacje o najnowszych osiągnięciach chemii,
a także propozycje metodyczne, ułatwiające właściwą realizację
programów nauczania oraz przygotowanie uczniów do egzaminów
maturalnych z chemii.

Na pierwsze miejsce pośród artykułów bieżącego numeru
wysuwa się materiał, który prezentuje Nagrodę Nobla
z chemii za 2020 rok – „genetyczne nożyczki”. Kolejne
artykuły opisują i starają się rozwiać wątpliwości co do
bezpieczeństwa stosowania konserwantów, a także środków
powierzchniowo
czynnych
powszechnie
używanych
w gospodarstwie domowym. W „Chemii w Szkole” zawsze
jest
miejsce
dla
interesujących
i
pożytecznych
eksperymentów – tym razem pokazano, jakie ciekawe
doświadczenia
można
wykonać
z
udziałem
jednej
z najważniejszych substancji chemicznych – nadtlenku
wodoru. O problemach szkolnego nauczania w czasach pandemii, ale i z radą, jak można je pokonać,
piszą autorzy z Uniwersytetu Łódzkiego. Warto pochylić się również nad pożytecznymi refleksjami na
temat treści podręczników i konstrukcji zadań maturalnych z chemii. Tradycyjnie publikujemy też
finałowe zadania z III etapu 67. Krajowej Olimpiady Chemicznej, oceniane przez wielu zawodników
jako bardzo ambitne.
Źródło http:// www.aspress.com.pl/chemia

Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2020 nr 4
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 aktualnym numerze poświęcamy szerszą uwagę wynikom
badań autorów nawiązujących do nurtu cyfrowego
środowiska uczenia się (M. Gagacka i E. Sałata, N.G. Pikuła,
M. Muchacki, H. Noga). Jest to tym bardziej uzasadnione, że
panująca epidemia COVID-19 wymusiła również zmianę
funkcjonowania instytucji edukacyjnych. Wykorzystując
technologie informacyjno-komunikacyjne, mamy możliwość
kontaktu z uczniami, studentami, nauczycielami czy
seniorami. Nauczanie zdalne, jak podkreślają autorzy, które
do niedawna było wykorzystywane jako uzupełniająca forma
kształcenia, stało się podstawowym sposobem nauczaniauczenia się wykorzystywanym w edukacji formalnej i pozaformalnej. Dlatego tak ważne jest
inwestowanie w rozwój kompetencji cyfrowych zarówno z perspektywy dostawców, jak i odbiorów
edukacyjnych usług zdalnych. Na naszych oczach budowane jest alternatywne środowisko uczenia
się, w którym pojawia się nowy partner w procesie edukacji, jakim są media.
Od Redakcji

Edukacja Wczesnoszkolna. Zeszyty Kieleckie
2020/2021 nr 2
„Edukacja Wczesnoszkolna” to kwartalnik metodyczny adresowany
do nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej. Zawiera artykuły
problemowe, scenariusze zajęć, omówienia utworów literackich.
Czasopismo wydawane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego –
Oddział w Kielcach.

Audiodeskrypcja w nauczaniu – usłyszeć i zobaczyć pokazuje,
że audiodeskrypcja to nie tylko teksty dla dorosłych
niewidomych. Naszym celem jest zachęcenie nauczycieli do
wprowadzania elementów AD na lekcjach z edukacji
polonistycznej w klasach I-III. Prezentujemy teksty
teoretyczne, jak i praktyczne, w postaci rozwiązań i działań.
Wszystkie treści mają charakter propozycji, dających
możliwości do przekształceń czy projektowania nowych wedle
swojego uznania. Mamy nadzieję, że staną się one dla
nauczycieli inspiracją do poszukiwania własnych rozwiązań,
które następnie zechcą wprowadzać w pracy ze swoimi
uczniami. Nikt bowiem nie zna uczniów lepiej, niż uczący ich
nauczyciel. Mamy nadzieję, że ta publikacja będzie ciekawym
przewodnikiem w poszukiwaniu nowych treści i rozwiązań w tradycyjnym materiale edukacyjnym, że
pomoże wykreować interesującą ścieżkę dydaktyczną dla uczniów, dzięki czemu edukacja
polonistyczna stanie się pasjonującą przygodą.
Źródło: http://wydped.pl

Fizyka w Szkole z Astronomią. Czasopismo dla
nauczycieli 2021 nr 3
Czasopismo dla nauczycieli fizyki na wszystkich poziomach nauczania
i w różnych typach szkół. Dla pasjonatów fizyki i astronomii, dla
uczniów i studentów.

Na łamach bieżącego numeru „Fizyki w Szkole” mogą
Państwo przeczytać artykuł poświęcony zagadnieniu wpływu
małych dawek promieniowania na organizm. Następnie
znajdą Państwo materiał poświęcony ciałom stałym, który
opowiada, jak wyglądają nowoczesne materiały w skali
atomowej. Kolejny tekst poświęcony jest turbulencjom. Czy
wiedzą Państwo, że turbulencjami zajmował się już Leonardo
da Vinci? Oczywiście nie zajmował się on turbulencjami
w samolotach, lecz innymi. Turbulencje są bowiem
wszechobecne, można je obserwować wszędzie tam, gdzie
występuje przepływ jakiejś substancji. Są one jednak dość
trudne do kontrolowania.
Zapraszamy do lektury tych
i kolejnych, równie ciekawych artykułów.
Źródło http:// www.aspress.com.pl/fizyka

Poradnik Bibliotekarza. Pismo dla bibliotek
publicznych, szkolnych i pedagogicznych
2021 nr 4
Czasopismo instruktażowo-metodyczne, o charakterze popularnym.
Adresowane do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych
i pedagogicznych. Swoje treści koncentruje wokół zagadnień
upowszechniania czytelnictwa, promocji biblioteki, jej działań
edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym oraz wiedzy
niezbędnej współczesnemu bibliotekarzowi.

Bieżący numer czasopisma dedykowany jest m.in. książce.
Wędrówkę z książką rozpoczynamy od okresu staropolskiego.
Robert Kościelny, tym razem omawia księgi z dziwnymi,
zawiłymi tytułami, które informowały o treści dawnych dzieł.
Kolejny materiał, autorstwa Martyny Figiel, to szczegółowa
analiza twórczości papieża Jana Pawła II, który publikował
nie tylko encykliki i inne dokumenty kościelne, ale także
utwory literackie (poezje, dramaty). Grażyna LewandowiczNosal omawia książkę Eweliny Palian-Kobieli dotyczącą
motywów książki w wybranych przekładach powieści obcej po
roku 1989. Obok tematu książki, w kręgu jej rozważań jest biblioteka i ludzie związani z książką –
w ujęciu symbolicznym, rzeczywistym i fikcyjnym. Warto sięgnąć po tę pozycję Wydawnictwa
Naukowego i Edukacyjnego SBP.
Od Redakcji

Wiadomości Historyczne z Wiedzą
o Społeczeństwie 2021 nr 3
Dwumiesięcznik dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na
wszystkich poziomach nauczania i we wszystkich typach szkół, dla
miłośników i pasjonatów historii.

Aktualny numer czasopisma poświęcony jest problematyce
kształcenia na odległość. Zachęcamy do lektury zarówno tych
tekstów, których autorzy dzielą się swoimi doświadczeniami
z pracy z konkretnymi aplikacjami internetowymi, jak i tych
ukazujących pierwsze wyniki badań wśród uczniów,
studentów czy nauczycieli dotyczących przebiegu kształcenia
na odległość, jego oceny i skutków, jakie już możemy
zaobserwować. Polecamy także dwa artykuły ukazujące
ciekawe możliwości wykorzystania na lekcjach historii
i wiedzy o społeczeństwie gier komputerowych i komiksów.
Drugim wątkiem przewodnim tego numeru są ważne rocznice
wydarzeń historycznych, przypadające w miesiącu maju:
rocznica Konstytucji 3 Maja z 1791 r. oraz przewrotu
majowego z 1926 r.
Od Redakcji
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