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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.

Pierwszy numer czasopisma w roku 2022 ma wyjątkowy
charakter, ponieważ jest wyrazem naszej solidarności
z Ukrainą. Redakcja czasopisma podjęła inicjatywę, aby
zaproponować czytelnikom oddzielny rozdział – zbiór
artykułów pod wspólnym tytułem: Współpraca polskich
i ukraińskich pedagogiów wczoraj, dziś i jutro. W tej części
czasopisma tematyka wypowiedzi naukowej i refleksji
osobistej dotyczy różnych aspektów współpracy polskoukraińskiej. W innych rozdziałach numeru autorzy koncentrują
się m.in. na: przeglądzie niemieckiego dyskursu naukowego
dotyczącego ubóstwa edukacyjnego w kontekście tranzycji
(Ewa Przybylska), elementach diagnozy zatrudnienia osób
50+ i z niepełnosprawnościami w polskim sektorze budowlanym (A. Brytan-Jędrzejowska), prawnych
i psychospołecznych skutkach pandemii choroby COVID-19 dla edukacji w Polsce (I. Glac, W. Glac).
Od Redakcji

Język Polski w Szkole Podstawowej. Zeszyty
Kieleckie
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„Język Polski w Szkole Podstawowej” to kwartalnik metodyczny
adresowany
do
nauczycieli
języka
polskiego
w
szkołach
podstawowych. Zawiera m.in. omówienia utworów literackich oraz
przykłady scenariuszy zajęć.

Mając na uwadze, że kształcenie polonistyczne w formie online i mieszanej było, jest i będzie ważnym zagadnieniem dla
wielu osób, oddajemy do Państwa dyspozycji teksty, które
łączą teoretyczną refleksję naukową ze sfunkcjonalizowanym
podejściem praktyków. Niniejszy zeszyt otwierają artykuły
dotyczące wspierania uczniów w rozwijaniu jakże ważnej
kompetencji tekstotwórczej. Drugim wątkiem są szeroko
rozumiane zagadnienia pomocnicze. Przedstawiono wyniki
badań ankietowych przeprowadzonych wśród nauczycieli,
dotyczących zalet i wad e-nauczania języka polskiego w szkole
podstawowej, a także sformułowano propozycje rozwiązań
zauważonych problemów. Trzecim poruszanym w tomie
zagadnieniem jest refleksja wokół dziecięcej twórczości
literackiej w czasie pandemii. Dopełnienie numeru stanowią
materiały dydaktyczne przeznaczone dla polonistów uczących w szkole podstawowej.
Źródło: http://wydped.pl

Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli
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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.

Wychodząc
naprzeciwko
aktualnym
potrzebom,
przedstawiamy Państwu podstawę prawną dotyczącą
funkcjonowania ukraińskich uczniów w polskich szkołach oraz
prezentujemy treści programowe z matematyki, które
obowiązują uczniów poszczególnych klas w ukraińskich
placówkach. Wszyscy chcemy, aby polska szkoła była
nowoczesna i korzystała z możliwości, jakie daje nam TIK.
Dzielimy się pomysłami na wykorzystanie aplikacji
i programów w nauczaniu. Tym razem przedstawiamy pomysł
na lekcję łączącą matematykę z programowaniem oraz
podpowiemy, z jakich aplikacji możemy korzystać przy
omawianiu prawdopodobieństwa. Dzielimy się również
ciekawymi pomysłami na przeprowadzenie lekcji. Tym razem
jest to lekcja dotycząca twierdzenia Bézouta oraz własności trójkąta Pascala. Zamieszczamy też porcję
zadań egzaminacyjnych.
Źródło: https://czasopismomatematyka.pl
Wydawca: Forum Media Polska

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 maju skupimy naszą uwagę na terapii jako takiej. Wszyscy
wiemy, że form terapeutycznych jest bardzo wiele – dobra
terapia jest doskonałym remedium na kłopoty naszych
pacjentów. Przyjrzyjmy się zatem przynajmniej kilku z nich:
terapii zajęciowej, fizjoterapii najmłodszych, arteterapii oraz
w dalszej części miesięcznika już poza tematem numeru terapii
towarzyszącej młodym ludziom z próbami samobójczymi. Nie
zapominamy też o uzależnieniach behawioralnych –
przedstawiamy świat lootboxów, czyli podstępnych skrzynek
z niespodzianką dostępnych w grach komputerowych.
Niebezpieczeństwo polega na tym, że „kupujący” lootboxa
w grze nie wie, jaka go spotka niespodzianka, czyli nagroda, trochę jak w grze na automatach.
Od Redakcji

Wiadomości Historyczne z Wiedzą
o Społeczeństwie 2022 nr 3
Dwumiesięcznik dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na
wszystkich poziomach nauczania i we wszystkich typach szkół, dla
miłośników i pasjonatów historii.

Niniejszy numer poświęcamy dobrym praktykom związanym
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Coraz
częściej na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie
pracujemy z uczniami wykazującymi trudności w realizacji
standardów wymagań programowych. Mogą to być zarówno
uczniowie wybitnie uzdolnieni, jak i borykający się z różnymi
zaburzeniami rozwojowymi czy dysfunkcjami, przewlekle
chorzy, znajdujący się w sytuacjach kryzysowych lub
wymagający adaptacji w nowym środowisku. Bez wątpienia
potrzebują oni więcej naszej uwagi i wsparcia, aby osiągną
swój indywidualny sukces. Drugim ważnym tematem numeru
jest nauczanie uczniów przybyłych z Ukrainy. To dzieci
z ogromną traumą, wymagające szczególnej troski i pomocy.
Mamy nadzieję, że ten numer „Wiadomości” pomoże Państwu wesprzeć je także na lekcjach historii
i wiedzy o społeczeństwie.
Od Redakcji

Wychowawca.
Miesięcznik
nauczycieli
i wychowawców katolickich 2022 nr 5
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.

Już po raz czwarty majowy numer „Wychowawcy” poświęcony
jest dziecku niepełnosprawnemu. Dziś pragniemy razem
z Państwem przyjrzeć się tematowi integracji. Wiele szkół,
stowarzyszeń czy fundacji, które mają w centrum swoich
zainteresowań osoby z niepełnosprawnością czy rodziny
z dzieckiem niepełnosprawnym, powstało z troski o konkretne
dziecko, z jego problemami i możliwościami. Takie szkoły
i klasy wprowadzają twórcze i skuteczne rozwiązania – mamy
nadzieję, że zawarte w artykułach propozycje będą dla
Państwa inspirujące. W numerze piszemy też o lęku, który
może
towarzyszyć
naszym
spotkaniom
z
osobami
niepełnosprawnymi – i jak z nim sobie radzić.
Od Redakcji
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