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Polecamy najnowsze czasopisma:
Biologia w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli
2021 nr 2
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.

W bieżącym numerze poruszono wiele aktualnych tematów,
np. co możemy zrobić, aby zahamować proces niszczenia
przyrody i ukierunkować nasze działania na proekologiczne.
W dziale Temat numeru przybliżono zasady determinacji płci
u organizmów żywych. Kolejny artykuł opowiada, jakie
dobrodziejstwa niosą nasze zioła, które można znaleźć
wiosną
na
polskich
łąkach.
Zapraszamy
też
do
wykorzystania podczas lekcji propozycji zajęć z genetyki,
które pozwolą uczniom przyswoić i powtórzyć podstawowe
pojęcia genetyczne. Zapraszamy także do Pracowni
Pedagogicznej, z której zaczerpniecie Państwo wiedzy na
temat teorii pokonywania ograniczeń, szybkiego uczenia się
oraz metod aktywizujących mózg u uczniów z pokolenia cyfrowych tubylców.
Od Redakcji
Wydawca: Forum Media Polska

Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli
2021 nr 2
Dwumiesięcznik „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.

W tym numerze „Matematyki” oprócz nauczania przedmiotu
skupimy
się
również
na
emocjach
i
kwestiach
psychologicznych, niezmiernie istotnych w pracy każdego
nauczyciela. Pokażemy matematyczne podstawy gier
hazardowych, wyjaśnimy na czym polega przewaga
organizatora loterii nad grającymi, dając tym samym wstęp
do
dyskusji
o
negatywnych
skutkach
hazardu
i odpowiedzialności. Omówimy grę Nim – opartą o proste
reguły matematyczne i jej modyfikacje. Przedstawimy, w jaki
sposób
wykorzystać
aplikację
Flipgrid
umożliwiającą
komunikację za pomocą krótkich filmików, która może
zachęcić uczniów do mówienia o matematyce. W nauczaniu
zdalnym kwestia oceniania jest aktywnie podnoszona na
wszelkiego rodzaju forach dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Przedstawiamy pomysł na ocenianie
uczniów oparte o metody gamifikacji, doskonale sprawdzający się w wirtualnej rzeczywistości.
Od Redakcji
Wydawca: Forum Media Polska

Psychoterapia
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Kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ukazuje się od 1972 roku. Misją czasopisma jest publikowanie
najnowszych wyników badań naukowych z zakresu psychoterapii
i dziedzin z nią związanych, jak również upowszechnianie wiedzy
przydatnej w praktycznym jej stosowaniu.

Oddajemy w ręce czytelników numer „Psychoterapii”
w przeważającej części poświęcony analizom zjawisk
związanych z bezpośrednią pracą z relacjami. Numer
otwierają dwa artykuły poruszające zagadnienie relacji

w parze terapeutów prowadzących wspólnie terapię rodziny
lub pary. Omawiane jest w nich znaczenie koterapii dla
procesu terapii pary. Autor kolejnego artykułu porządkuje
i dokonuje taksonomicznej analizy konfliktów, by następnie
przedstawić konflikty w parze w świetle teorii więzi, a później
dokonać odniesienia do możliwości terapeutycznych skupiając się na podejściu narracyjnym. Warto również
zapoznać się z tekstem poruszającym temat etyki w terapii
par i małżeństw. Temat władzy, wolności i granic wpływania
jednych osób na drugie oraz dążenia do sprawiedliwości jest
bardzo żywy w publicznym dyskursie.
Źródło: http://www.psychoterapiaptp.pl

Remedium
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„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 temacie numeru kwietniowego wydania chcemy zwrócić
Państwa uwagę na kilka spraw. Od ponad roku trwa
pandemia COVID-19 i eksperci nie są w stanie dokładnie
określić, jak długo będzie się utrzymywała. Jak możemy
przygotować szkoły? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie
Państwo w artykule Minimalizowanie ryzyka zakażenia się
koronawirusem SARS-COV-2. Wskazówki dla szkół B.
Woynarowskiej. A oprócz tego poruszamy takie kwestie jak:
konsekwencje doświadczenia traumy u dziecka i jego
funkcjonowanie w środowisku szkolnym, uzależnienie od
stanu zakochania i zastanawiamy się nad przyczynami,
profilaktyką i wsparciem depresji poadopcyjnej.
Od Redakcji

Świat Problemów

2021 nr 4

Miesięcznik „Świat Problemów” wydawany jest od 1993 roku
z myślą o wszystkich tych, którzy są zaangażowani w profilaktykę
i pomoc osobom uzależnionym oraz rozwiązywanie problemów
uzależnień.

Obszerną
część
kwietniowego
„Świata
Problemów”
poświęcono nieprofesjonalnym formom pomocy, takim jak
np. kluby abstynenckie, grupy AA czy inne ruchy
samopomocowe. W tym numerze w dwóch tekstach
poruszamy temat wpływu samorządu na ograniczanie
dostępności
fizycznej
alkoholu.
W
jednym
tekście
przedstawiciel samorządu opowiada, jak u nich zadziałały te
rozwiązania, w drugim prawnik wyjaśnia, jakie samorządy
mają możliwości ograniczenia dostępności alkoholu w czasie
pandemii. W dwóch tekstach wracamy też do superwizji,
która jest niezwykle ważnym i cennym narzędziem
wspierającym
ekspertów
niosących
pomoc
osobom
uzależnionym, w kryzysie, z problemami psychicznymi.
Od Redakcji

Wychowawca.
Miesięcznik
nauczycieli
i wychowawców katolickich 2021 nr 4
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.

Tematem
aktualnego
numeru
„Wychowawcy”
jest
rodzeństwo. Relacje między rodzeństwem są wyjątkowe.
Myśląc o nich mamy na myśli takie pojęcia, jak: miłość,
braterstwo, zaufanie, solidarność czy wsparcie. Wspólna
historia, wspomnienia, wyniesione wzory postępowania
i radzenia sobie w trudnych momentach, to kapitał, z którym
dzieci opuszczają dom. W numerze przedstawiono opisy
relacji między rodzeństwem na przykładzie literatury
starożytnej. Zaprezentowano również badania naukowe nad
kształtowaniem się relacji dziecka z rodzeństwem na etapie
dzieciństwa oraz w życiu dorosłym. Z kolei jako przykład
braterstwa i przyjaźni między rodzeństwem, mimo dużej
różnicy wieku, przywołano relacje Edmunda i Karola
Wojtyłów. Innym ważnym tematem, który poruszono w czasopiśmie, jest stan psychiczny uczniów
podczas nauczania zdalnego. Zaprezentowano niepokojące wyniki raportu przeprowadzonego wśród
młodzieży od 11 roku życia.
Od Redakcji
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