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Polecamy najnowsze czasopisma:

Biuletyn IPN. Pismo o najnowszej historii Polski
2021 nr 5
„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.

Głównym
tematem
numeru
są
działania
Służby
Bezpieczeństwa wobec różnych środowisk – od tropienia
imperialistycznych szpiegów, włamania do Konsulatu, po
uprzykrzanie życia zwykłym szarym obywatelom przypadkowo
zaplątanym w machinę bezpieki. Dziś trudno sobie nawet
wyobrazić, jak niebezpiecznie żyło się w kraju, w którym
aparat represji rozwijał wielką sieć donosicieli, zakładał
podsłuchy
telefoniczne,
kontrolował
korespondencję,
a wszystko po to, żeby chronić komunistyczne władze przed
realnymi i wyimaginowanymi zagrożeniami. Żeby sprawdzić,
czy obywatele nie knują czegoś przeciw władzy. W numerze
poruszamy też inne tematy związane z przypadającymi
w maju rocznicami. Przypominamy plebiscyt i III Powstanie
Śląskie, żałobną manifestację pierwszomajową w Szczecinie po masakrze w Grudniu ’70, śmierć
i królewski pogrzeb kardynała Stefana Wyszyńskiego, nowe tropy dotyczące zamachu na papieża Jana
Pawła II.
Źródło: https://ipn.gov.pl

Chemia w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli
2021 nr 5
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.

Piękna wielobarwna papuga na okładce niniejszego numeru
sygnalizuje obszerne, zawarte w nim opracowanie o związkach
chemicznych nadających barwę zwierzętom, z którego
dowiedzą się Państwo m.in. tego, w jaki sposób kameleon
może zmienić swoje ubarwienie. W dziale metodycznym
postawiono
na
dosłownie
rozumianą
tematykę
wysokotemperaturową. Autorzy po rozwinięciu frapującej
opowieści o historii rozpalania ognia, z uwzględnieniem metod
zaczerpniętych wprost ze sztuki przetrwania, zapraszają na
terenową wycieczkę, w trakcie której uczniowie w praktyce
poznają trzy wersje „chemicznej zapalniczki”. Dział
metodyczny zawiera także pierwszą część opracowania poświęconego nowym, rekomendowanym
w szkołach regułom nazewnictwa związków organicznych, zilustrowanego ponadto reprezentatywnymi
przykładami i analizą alternatywnych odpowiedzi uczniów.
Od Reakcji

Geografia
nauczycieli

w

Szkole. Czasopismo
2021 nr 5

dla

Dwumiesięcznik adresowany do nauczycieli geografii na wszystkich
poziomach nauczania. Prezentuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie
nauk geograficznych oraz informacje o wydarzeniach politycznych,
gospodarczych i społecznych. Zamieszcza scenariusze zajęć,
konkursów i olimpiad. Autorami artykułów są pracownicy naukowi
wyższych uczelni oraz instytutów naukowych.

Podróżowanie w pandemii było i jest utrudnione, i nadal
ograniczone. Obserwując zmieniające się warunki zewnętrzne
warto zadać sobie pytanie o cele podróżowania i korzyści,
jakie nam przynoszą podróże. Ciekawie opowiada o tym nasz
rozmówca – podróżnik Marek Marcola. Podkreśla, że w świecie
zdominowanym przez coraz szybsze tempo życia trudno
skupić się na prawdziwym odkrywaniu świata. To może być
ważna lekcja dla naszych uczniów – by nie tylko mieli wiedzę,
ale również stali się uważnymi obserwatorami otoczenia,
w którym się znajdują. Jak sprawić, aby lekcja była nie tylko
ciekawa, ale również, aby uczeń mógł na niej efektywnie uczyć
się i poznawać? Propozycji i metod jest wiele, np. ciekawe, zaskakujące rozpoczęcie zajęć,
wprowadzanie prostych, acz efektywnych zabiegów podczas lekcji. Jednym ze skutecznych sposobów
realizacji nauczania geografii może być również gra dydaktyczna opierająca się na kojarzeniu terminów
geograficznych.
Od Reakcji

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej.
Zeszyty Kieleckie
2021/2022 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.

Oddany do Państwa dyspozycji numer czasopisma Język Polski
w Szkole Ponadpodstawowej. Zeszyty Kieleckie z podtytułem
W świetle glottodydaktyki rozwija zarówno kwestie
teoretyczne, jak i praktyczne odnoszące się do nauczania
języka polskiego jako obcego. Zamieszczone w nim artykuły
i materiały dydaktyczne zostały przygotowane przez osoby
zajmujące się zawodowo glottodydaktyką. W niniejszym
numerze
czytelnicy
znajdą
interesujące
zagadnienia
odnoszące się do wykorzystania wiersza, wątku kultury
ludowej, słuchowiska, aplikacji internetowych w nauczaniu
języka polskiego jako obcego. Zaznajomią się z zagadnieniami
rozwoju kompetencji leksykalnej oraz komunikacyjnej,
wyzwań w nauczaniu uczniów wschodniosłowiańskich oraz
działalnością Centrum Kultury i Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Dodatkowo uzyskają cenne materiały dydaktyczne w postaci konspektów
i kart pracy.
Źródło: http://wydped.pl

Języki Obce w Szkole 2021 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.

Przekazujemy Państwu numer, którego tematem przewodnim
są kontrola i ocena postępów uczniów – zagadnienia ważne
i niełatwe,
dodatkowo
skomplikowane
przez
(po?)pandemiczną rzeczywistość. Tym bardziej cieszy to, że
większość artykułów w temacie przewodnim skupia się na
kwestiach związanych z ocenianiem kształtującym, w tym
przede wszystkim na przekazywaniu wartościowej informacji
zwrotnej. W trzecim tegorocznym numerze znajdą Państwo
również artykuły dotyczące innych istotnych kwestii, w tym –
co już powoli staje się stałym elementem – związanych
z kształceniem zdalnym. Życzymy miłej lektury!
Źródło: https://jows.pl

Świat Problemów

2021 nr 10

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.

W tym miesiącu tematem, któremu poświęcamy najwięcej
uwagi jest zjawisko przemocy. Teksty zamieszczone w tym
numerze mają na celu jeszcze lepsze przybliżenie zjawiska
przemocy, konsekwencji, z którymi zmagają się osoby jej
doznające,
ale
też
trudności
późniejszej
pracy
psychoterapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy.
Chcemy w tym numerze zwrócić szczególną uwagę na to, jak
ważne jest reagowanie na przemoc i wsparcie dla osób jej
doznających. Kolejnym tematem jest uzależnienie dzieci
i młodzieży od sieci. Staramy się udzielić odpowiedzi na
pytanie co zrobić, by nasze dzieci mądrze korzystały z sieci.
Zachęcamy także Państwa do lektury wywiadu z Rzecznikiem
Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Może to być wiedza
przydatna w pracy zarówno z osobami uzależnionymi, jak i doznającymi przemocy czy chorującymi oraz
ich rodzinami.
Od Redakcji
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