Polecamy najnowsze czasopisma:
Chemia w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli 2017, nr 1
„Chemia w Szkole” to czasopismo dla nauczycieli chemii
wszystkich typów szkół oraz wykładowców i studentów chemii
na
kierunkach
pedagogicznych.
Zawiera
materiały
o różnorodnej tematyce, pomagające doskonalić nauczycieli
w zakresie nauczania chemii. Na rynku wydawniczym ukazuje
się od 1954 roku.

Najnowszy numer czasopisma otwiera opracowanie na
temat nanomaszyn – cząsteczek mogących działać jak
miniaturowe urządzenia mechaniczne, za które to
osiągnięcie przyznano Nagrodę Nobla z chemii w ubiegłym
roku.
Kolejny
artykuł
wprowadza
Czytelnika
w zagadnienia chiralności obiektów – ten temat okazał się
bardzo trudny dla maturzystów w 2016 r. Z kolei
fotografia cebuli znajdująca się na okładce tego numeru
zwiastuje tekst na temat związków roślinnych o działaniu
farmakologicznym, przede wszystkim antybiotycznym
i adaptogennym, w tym redukującym stres. W czasopiśmie zamieszczono też zadania
I etapu z najnowszej edycji Krajowej Olimpiady Chemicznej.

Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka 2016, nr 4
Kwartalnik poświęcony literaturze dla dzieci i młodzieży.
Publikuje teksty historycznoliterackie, artykuły o klasyce
dziecięcej, wywiady z pisarzami, ilustratorami książek dla
dzieci oraz recenzje nowości wydawniczych.

W ostatnim numerze kwartalnika „Guliwer” postawiono
pytanie o początki europejskiej literatury dla dzieci.
Zaprezentowano stanowisko słoweńskich historyków
literatury wskazujących XVI-wieczne słoweńskie książki
religijne adresowane do dzieci jako zaczątki literatury
dziecięcej. Warto zapoznać się także z artykułem
zgłębiającym sposoby ukazywania przestrzeni światła
i przestrzeni cienia w wybranych baśniach H.Ch.
Andersena. Kolejny artykuł przybliża czytelnikowi modne
zjawisko retellingu, polegające na opowiedzeniu na nowo
mniej lub bardziej znanej historii w formie powieści
fantasy. Wykorzystywane są do tego mity, legendy,
baśnie, podania, bajki. Z kolei w dziale Na ladach księgarskich dużo miejsca poświęcono
omówieniu najnowszej literatury dziecięcej polskiej i zagranicznej.

Język Polski w Szkole IV-VI 2016/2017, nr 3
„Język Polski w Szkole IV-VI” to kwartalnik metodyczny
adresowany do nauczycieli języka polskiego w szkołach
podstawowych. Zawiera m.in. omówienia utworów literackich
oraz przykłady scenariuszy zajęć.

Czasopismo otwiera artykuł omawiający historię dawnej
pocztówki i możliwości wykorzystania jej w pracy
z dziećmi. W dalszej części numeru zaprezentowano cykl
lekcji poświęcony pracy z lekturą Tolkiena „Hobbit” i jej
filmową adaptacją według modelu Ocenianie w Dialogu.
Organizacja lekcji opiera się na zróżnicowanych formach
pracy: indywidualnej, grupowej i zespołowej. Drugą
propozycją wykorzystania tej samej lektury jest zestaw
ćwiczeń zawarty w sześciu kartach pracy. Uczniowie
pracując z tekstem literackim doskonalą umiejętność
redagowania krótkich i dłuższych form wypowiedzi
(kartka z pamiętnika, ogłoszenie, list, opowiadanie, zaproszenie, opis), a także rozwiązują
anagramy i zagadki. Numer zamyka artykuł poświęcony kształceniu potrzeby poprawnego
pisania wśród uczniów, w którym autorka dzieli się materiałami do organizacji
pozaszkolnych konkursów ortograficznych.

Nowa Szkoła. Miesięcznik społeczno-pedagogiczny 2017,
nr 1
Miesięcznik "Nowa Szkoła" poświęcony jest nowatorstwu
pedagogicznemu oraz aktualnym problemom związanym
z funkcjonowaniem oświaty w Polsce i za granicą. Publikowane
materiały dotyczą m.in. metod i technik nauczania, różnych
aspektów pracy nauczyciela oraz pracy wychowawczej.

Najnowszy numer czasopisma otwiera debata na temat
reformy oświaty – przedstawiono głos naukowców,
nauczycieli i polityków na temat obecnego stanu systemu
polskiej edukacji. Kolejny artykuł omawia transformacje
sposobu komunikowania się, które dają się zauważyć wraz
z nadejściem społeczeństwa informacyjnego, a polegają
na zaniku potrzeby bezpośredniego kontaktu. Autorka
podkreśla, że komunikacja interpersonalna w największej
części składa się z komunikatów pozawerbalnych i należy
to przypominać młodemu pokoleniu. Warto zapoznać się
też z tekstem, który zwraca uwagę na edukacyjny potencjał filmu dokumentalnego. Numer
zamyka bibliografia w wyborze o Współdziałaniu w szkolnictwie.

Psychiatria Polska 2016, nr 6
Dwumiesięcznik „Psychiatria Polska” jest organem Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego, czasopismem naukowym
publikującym prace z zakresu psychiatrii. Kontynuuje tradycje
przedwojennego „Rocznika Psychiatrycznego”.

W bieżącym numerze czasopisma zaprezentowano
podsumowanie dużego projektu europejskiego, którego
celem jest promowanie stylu życia zapobiegającego
zachowaniom samobójczym wśród osób w wieku
dojrzewania. Warto zapoznać się też z artykułem na
temat związku sposobu żywienia pacjentów depresyjnych
z ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego. Stan
psychiczny może wpływać na przebieg wszystkich chorób
somatycznych.
Kolejne
teksty
traktują
właśnie
o zaburzeniach psychicznych w nieswoistych zapaleniach
jelit oraz o cechach osobowości i lęku u chorych na astmę
oskrzelową. Kolejne dwa teksty dotyczą objawów urologicznych u pacjentów leczonych
z powodu nerwic. Na łamach czasopisma podjęto też temat występowania depresji
poporodowej w kontekście jakości relacji w związku.
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