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Polecamy najnowsze czasopisma: 
 
 
 

Aura. Ochrona środowiska    2022 nr 10 
 
Ogólnopolski miesięcznik naukowy i popularnonaukowy „Aura” 

poświęcony jest kształtowaniu i ochronie środowiska. Od swojego 

powstania w 1973 roku popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, 

racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem. Na łamach 

czasopisma publikowane są porady prawne z zakresu ochrony 

środowiska udzielane przez specjalistów w tej dziedzinie. 

 

Październikowe wydanie ”Aury” podejmuje temat ochrony 

lasów. Lasy zapewniają nam przetrwanie na naszej planecie. 

Nie ulega wątpliwości, że powinniśmy je chronić i część z nich 

wyłączyć całkowicie z wycinki. Las jest również naturalnym 

środowiskiem dla licznych gatunków roślin i zwierząt. Niszcząc 

go, możemy wywołać poważny kryzys bioróżnorodności. 

Edukacja ekologiczna w zakresie wzajemnej zależności 

ekosystemów leśnych, skutków zmniejszania ich powierzchni, 

a także zniszczeń wywołanych przez żywioły, jest ważnym 

wyzwaniem dla przyrodników, naukowców oraz instytucji 

zajmujących się ochroną środowiska. Inicjatywy 

podejmowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa stanowią 

pewien wzorzec edukowania najmłodszych, którzy przejmą 

w przyszłości ochronę nad tym wspaniałym dziedzictwem. Zachęcamy Państwa do lektury wszystkich 

tekstów zamieszczonych w tym wydaniu „Aury”. 
Od Redakcji 

 

 

 
Czasypismo. O historii Górnego Śląska  2022 nr 1 
 
Półrocznik, mający za zadanie popularyzację badań historycznych nad 

XX-wiecznymi dziejami Górnego Śląska i obszarów sąsiednich. 

Szczególny nacisk położono na problematykę funkcjonowania 

systemów totalitarnych – nazizmu i komunizmu i ich oddziaływania na 

społeczeństwo regionu. 

 

W najnowszym numerze zamieszczono pakiet tekstów o II 

wojnie światowej na obszarze Górnego Śląska. Przypominają 

one tragedię ludności uciekającej przed okupacją 

i bombardowaniami. Zapraszamy do lektury artykułów 

o Polakach przybywających w 1939 r. na Węgry oraz 

o Niemcach opuszczających zbombardowane domy 

i ewakuujących się na Górny Śląsk. Odrębnym zagadnieniem 

przywołanym w numerze jest serwilizm niektórych 

mieszkańców regionu służących w zbrodniczych formacjach lub 

wysługujących się okupantom. Piszemy o ratowaniu z Zagłady 

zagłębiowskich Żydów, o straceniach w katowickim więzieniu   

i zatrudnionych tam katach. W numerze znajdują się też 

charakterystyki kilku konspiratorów i organizacji podziemnych, teksty o górnośląskim przemyśle 

w służbie narodowego socjalizmu oraz o przekształcaniu niemieckiego lotnictwa cywilnego w wojskowe. 

Ciekawostką jest analiza funkcjonowania kadr NSDAP w Karniowie na Śląsku Opawskim. 

 
Źródło: https://ipn.gov.pl 



 

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. 

Zeszyty Kieleckie     2022/2023 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. 
 

Negocjacje to rytm wzajemnych posunięć, poprzez które 

strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego dla nich 

rozwiązania. W rozwiązywaniu konfliktu należy uwzględnić: 

obustronność uzasadnionych korzyści, uczciwość, trwałość, 

przydatność społeczną będącą wynikiem negocjacji, 

sprawność prowadzenia pertraktacji przez strony, pogłębianie 

dobrych stosunków między stronami. Na przebieg negocjacji 

wpływają nie tylko powyższe czynniki, ale także: cechy 

rozmówcy, kontekst społeczny, sytuacja, w której dochodzi do 

rozmów oraz założona strategia. W skrócie można powiedzieć, 

że umiejętność rozwiązywania konfliktów jest podstawowym 

sposobem uzyskania od innych tego, czego chcemy. 

Postaramy się więc odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób 

można na gruncie szkolnym wykorzystać znajomość stylów 

negocjacji oraz jaki zastosować model postępowania w sytuacji konfliktowej, aby ograniczyć 

niepożądane skutki konfliktu między stronami i osiągnąć porozumienie. Książkę dedykujemy 

nauczycielom, wychowawcom, terapeutom, a także uczniom szkół ponadpodstawowych oraz wszystkim 

osobom zainteresowanym procesem komunikacji. 
Źródło: http://wydped.pl 

 

 

 
 

 

Polonistyka. Czasopismo dla nauczycieli  
2022 nr 5 
 
Inspirujące czasopismo dla nauczycieli języka polskiego. Każde 
wydanie dwumiesięcznika jest tematyczne i dąży poszerzenia 
kompetencji w zakresie: językowym, literackim, metodycznym 

i pedagogicznym, stawiając przy tym na zindywidualizowaną pracę 
z uczniem oraz realizację podstawy programowej. 
 

We wrześniowym wydaniu „Polonistyki” prezentujemy ogrom 

zagadnień i metod kształcenia, które pomogą uporządkować 

kolejny rok szkolny. Numer otwieramy refleksją nad tym, 

w jaki sposób możemy wdrażać w szkole podstawowej 

najnowsze wytyczne MEiN dotyczące tegorocznych kierunków 

realizacji polityki oświatowej państwa. Piszemy także o tym, 

jak rozwijać u uczniów umiejętność wypowiadania się 

w kontekście przywróconej matury ustnej. Z kolei w cyklu 

Vademecum retoryczne podpowiadamy, jak nauczać retoryki 

na co dzień, by nasi uczniowie ćwiczyli mówienie cały czas. 

W następnych artykułach uczymy notowania wizualnego, 

a także „motyw-ujemy” do uczenia za pomocą motywów, 

gdyż jest to jedno z  ważniejszych zagadnień na egzaminach 

zewnętrznych. Podejmujemy również zagadnienie rozwijania kreatywności uczniów. Wydanie wieńczy 

pełen kolorów artykuł z kartami pracy, poświęcony pracy z przykładową lekturą nadobowiązkową 

(„Życie na drzwiach lodówki”). 

Źródło: https://www.czasopismopolonistyka.pl 

Wydawca: Forum Media Polska 



 

Wiadomości Historyczne z Wiedzą 
o Społeczeństwie    2022 nr 5 

 
Dwumiesięcznik dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na 

wszystkich poziomach nauczania i we wszystkich typach szkół, dla 

miłośników i pasjonatów historii.  

 

Rok szkolny 2022/2023 stawia przed nauczycielami historii 

i wiedzy o społeczeństwie oraz uczniami wiele nowych zadań 

i wyzwań. Przede wszystkim w szkołach ponadpodstawowych 

zaczyna obowiązywać nowa Podstawa programowa, a wraz 

z nią przedmiot Historia i teraźniejszość. Zmienia się również 

zakres edukacji obywatelskiej, a uczniowie klas czwartych 

w liceach przygotowują się do nowej matury. We wszystkich 

typach szkół naukę będą kontynuować dzieci i młodzież 

z Ukrainy. Zdając sobie sprawę z trudności, jakie niosą te 

wyzwania, postanowiliśmy poświęcić numer dwóm kwestiom: 

wsparciu dydaktycznemu nauczycieli rozpoczynających 

realizację przedmiotu Historia i teraźniejszość (dział Forum 

Edukacyjne), a także przybliżeniu wybranych zagadnień 

z dziejów Ukrainy (dział Klucz do Epoki). Kontynuujemy również wątek nauk pomocniczych historii i tym 

razem zachęcamy do lektury artykułu na temat współczesnych znaków państwa i narodu polskiego. 

 

Od Redakcji 

 
 

 

Wychowanie w Przedszkolu. Czasopismo dla 

nauczycieli  2022 nr 8 

„Wychowanie w Przedszkolu” – czasopismo dla nauczycieli 

wychowania przedszkolnego to baza profesjonalnych, autorskich 

materiałów do realizacji zajęć oraz aktualnych komentarzy do zmian 

w prawie oświatowym. 

W październikowym numerze autorzy przygotowali moc 

inspiracji, wśród których znajdziecie pomysł na zajęcia 

ruchowe z okazji Dnia Dobroci; pakiet leśnych aktywności, 

dzięki którym zaobserwujemy przygotowania lasu do zimy; 

ciekawy projekt o świecie ziół; nową propozycję kinową dla 

najmłodszych i wiele innych. Temat numeru dotyczy wyzwań 

w pracy z dzieckiem nieśmiałym. Nasz ekspert dostarczy wielu 

wskazówek i gotowych sprawdzonych rozwiązań w relacji 

z introwertycznym dzieckiem. Ponadto przeczytają Państwo 

o pięciu kluczowych obszarach życia dziecka, w których 

pojawia się jego seksualność. W nowym numerze znajdą 

Państwo również garść książkowych inspiracji, które pomogą 

dzieciom oswoić się ze śmiercią i stratą oraz mogą być 

punktem wyjścia do podjęcia tematu przemijania.  

Od Redakcji 
Wydawca: Forum Media Polska 
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