Polecamy najnowsze czasopisma:

Geografia w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli
2016, nr 1
Dwumiesięcznik adresowany do nauczycieli geografii w gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych, jak również nauczycieli przyrody
w szkołach podstawowych. 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.

W najnowszym numerze czasopisma sporo uwagi
poświęcono
coraz
trudniejszej
sytuacji
obszarów
podmokłych – mokradeł, bagien, torfowisk. Ochronie
obszarów błotno-wodnych mają służyć Światowe Dni
Mokradeł. Autorzy zachęcają do podjęcia tego tematu na
lekcjach poprzez rozbudowany artykuł omawiający zasoby
wodne Polski. Drugim interesującym pomysłem na lekcję jest poszukiwanie związku między
formami rzeźby terenu a procesami geologicznymi, które je kształtują. Ciekawostką
numeru jest Wielki Mur Chiński – największa budowla, jaką kiedykolwiek wzniosły ludzkie
ręce. Ponadto w numerze zamieszczono kilka interesujących scenariuszy zajęć dla
gimnazjum i szkoły średniej. Zaproponowano takie tematy zajęć, jak: zmiany w przemyśle
w Polsce, skamieniałości w polskich zabytkach, nauka o czasie, nauka o globusie.

Psychiatria Polska 2016, nr 1
Dwumiesięcznik „Psychiatria Polska” jest organem Polskiego
Towarzystwa
Psychiatrycznego,
czasopismem
naukowym
publikującym prace z zakresu psychiatrii. Kontynuuje tradycje
przedwojennego „Rocznika Psychiatrycznego”.

Aktualny numer zawiera aż dwadzieścia tekstów.
W znacznej
części
poświęcony
jest
zaburzeniom
nerwicowym oraz historii psychiatrii. Problem objawów
nerwicowych dotyczy nie tylko licznej grupy pacjentów
zgłaszających
się
do
leczenia
psychiatrycznego
i psychoterapeutycznego, ale także chorych trafiających do
lekarzy innych specjalności, np. kardiologów. Na łamach
czasopisma pojawiły się też rozważania o skuteczności
i przebiegu psychoterapii w leczeniu nerwic. Warto
zapoznać
się
z
tekstem
o objawach
obsesyjnokompulsyjnych
i
aktywności
fizycznej
pacjentek
z jadłowstrętem. Z kolei autor będący księdzem jezuitą, a równocześnie psychoterapeutą,
analizuje relacje pomiędzy religią i duchowością a zdrowiem psychicznym i psychologią.

Spotkania z Zabytkami. 2016, nr 1-2
Czasopismo „Spotkania z Zabytkami” ukazuje się od 1977 r.
Popularyzuje ono ideę ochrony zabytków, uwrażliwiania na
sprawy dziedzictwa narodowego. Dwumiesięcznik adresowany
jest do nauczycieli, młodzieży, turystów, miłośników naszej
historycznej spuścizny.

Pierwszy w tym roku numer czasopisma otwiera seria
artykułów na temat związków naszych rodaków z Paryżem
i sposobów upamiętnienia szczególnie zasłużonych
Polaków. Opowiedziano historię słynnych balów polskich
organizowanych przez księżnę Annę z Sapiehów
Czartoryską na rzecz ubogich dziewiętnastowiecznych
emigrantów z Polski. W kolejnych tekstach dokonano
podsumowania
prac
remontowo-konserwatorskich
w Muzeum
–
Zamku
w
Łańcucie
oraz
prac
modernizacyjnych w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Te niezwykle cenne obiekty
wiele zyskały na remontach i są chętnie odwiedzane przez turystów. Warto zapoznać się
też z artykułami o zabytkowych malowidłach i popiersiach w teatrze we Lwowie oraz
o zabytkach Żytna, a także z tekstem przedstawiającym historię dworu w Straszęcinie.
Ciekawostką numeru są najstarsze fotografie Wieliczki wykonane przed 1860 rokiem.

Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców
katolickich 2016, nr 3
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.

Marcowy numer „Wychowawcy” poświęcony jest roli
wychowania religijnego, które powinno być spójne,
czytelne i atrakcyjne. W tym kontekście wstępny artykuł
mówi o powołaniu i tożsamości katechety. Autor omawia
umiejętności i cechy przydatne w prowadzeniu katechezy.
W numerze więcej uwagi poświęcono wychowaniu
religijnemu
dzieci
w
wieku
przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
Ponadto
nauczyciele
znajdą
w czasopiśmie pomysły na uatrakcyjnienie zajęć scenariusz przedstawienia dla dzieci i młodzieży
związanego z rocznicą Chrztu Polski i konspekt katechezy dla gimnazjum na temat
sakramentu chrztu. Pomocą w przygotowaniu do egzaminu maturalnego może być
omówienie motywu modlitwy jako rozmowy z Bogiem w utworach poetyckich K. K.
Baczyńskiego i B. Okudżawy. Warto zapoznać się też z refleksjami na temat wolności
religijnej.

Życie Szkoły. Czasopismo dla nauczycieli 2016, nr 3
Miesięcznik poświęcony edukacji wczesnoszkolnej, adresowany do
nauczycieli klas I-III, studentów kierunków pedagogicznych,
a także do rodziców. Czasopismo informuje o współczesnych
koncepcjach i tendencjach w psychologii i pedagogice.

Marcowy
numer
czasopisma
porusza
zagadnienie
atrakcyjności, kreatywności w nauczaniu, zachęca do walki
z nudą w szkole. Zwłaszcza wiosna jest czasem, kiedy warto
wyjść w teren celem urozmaicenia lekcji. W numerze
znajdziemy propozycje wiosennych zajęć dydaktycznowychowawczych. Przygotowano również scenariusze zajęć
związane z Dniem Kobiet i Wielkanocą, które pomogą
przygotować ciekawe lekcje. W rubryce Akademia
Nauczyciela poruszono temat zebrań z rodzicami.
Zamieszczono wskazówki, które pomogą skutecznie
prowadzić rozmowę z grupą i zainicjować owocną współpracę. Drugi artykuł w rubryce
poświęcony jest zarządzaniu sobą w czasie – podpowiada, jak znaleźć równowagę między
pracą a życiem prywatnym. Ponadto w czasopiśmie zawarto pomysły na oswajanie uczniów
z matematyką. Są to przykłady ćwiczeń kształtujących pojęcie liczby oraz propozycje
zabaw szkolnych z dawnych lat.
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