Polecamy najnowsze czasopisma:

Biuletyn IPN. Pismo o najnowszej historii Polski
2018 nr 7-8
„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.

W najnowszym numerze czasopisma przedstawiono starcie
komunizmu z Kościołem w Polsce. Ukazano sylwetki takich
niezłomnych żołnierzy Kościoła jak prymasi Polski – kard.
August Hlond i kard. Stefan Wyszyński, a także torturowany
w więzieniu bp Antoni Baraniak czy ks. Jerzy Popiełuszko.
W obronę Kościoła i narodu zaangażowani byli nie tylko
biskupi i księża. W czasopiśmie przywołano pamięć o polskich
manifestacjach świeckich katolików w obronie obecności
krzyża w miejscach publicznych i nauczania religii w szkołach.
Te protesty można uznać za najliczniejsze w całym bloku
komunistycznym. W rubryce „Ojcowie Niepodległości”
zaprezentowano sylwetki Wincentego Witosa i Wojciecha Korfantego. W 75 rocznicę przedstawiono
współczesne ustalenia dotyczące ludobójstwa na Wołyniu.

Edukacja Wczesnoszkolna. Zeszyty Kieleckie
2018/2019 nr 1
„Edukacja Wczesnoszkolna” to kwartalnik metodyczny adresowany
do nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej. Zawiera artykuły
problemowe, scenariusze zajęć, omówienia utworów literackich.
Czasopismo wydawane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego –
Oddział w Kielcach..

Głównym tematem kwartalnika uczyniono poezję i zabawy
językowe, a właściwie odkrywanie świata poezji i tajemnic
języka przez najmłodszych uczniów. Autorki podpowiadają,
jak wybrać teksty, dzięki którym dziecko spróbuje znaleźć
w poezji
i
językowych
zabawach
źródło
przeżyć
egzystencjalnych i estetycznych, jak uwrażliwiać na
znaczenie wyrazów, jak podjąć własny dialog z poetą
i odkrywać
swoje
umiejętności
twórcze.
Wskazano
różnorodne zabawy językowe z wierszami, np. w skojarzenia,
w tworzenie rymów i neologizmów, wynajdywanie słów
ukrytych w innych wyrazach. Zaproponowane aktywności pobudzają do tworzenia samodzielnych
igraszek słownych. Autorki podkreślają, że tego typu aktywność może być początkiem zamiłowania
do poezji i utrwala nawyki czytelnicze.

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej.
Zeszyty Kieleckie
2018/2019 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.

Pierwszy numer w tym roku szkolnym otwierają dwa teksty
związane z rocznicą odzyskania niepodległości. Pierwszy pt.
Niepodległość w poezji końca wojny i pierwszych lat wolności
przybliża wyobrażenia o tożsamości narodowej i tradycji
pisarzy tamtych czasów, zachłyśniętych odzyskaniem
wolności i zaniepokojonych przyszłością ojczyzny. Drugi tekst
pt. Józefa Piłsudskiego wizerunek wielokrotny omawia
literackie wizerunki Marszałka, w których wielka historia
miesza się z pisarskimi fascynacjami i legendą. Nauczycielom
zainteresowanym
technologiami
informacyjnymi
zaproponowano artykuł na temat prezentacji Prezi. Autorka w zrozumiały dla humanistów sposób
objaśnia obsługę programu i funkcję tworzonych za jego pomocą materiałów.

Na Temat 2018 nr 2
Kwartalnik „Na Temat” ukazuje się od 1999 roku. Adresowany jest do
pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego
i opiekuńczego. Powstał jako odpowiedź na życzenia czytelników
miesięcznika „Wspólne Tematy”. Każdy numer jest zamkniętą
całością omawiającą wyczerpująco tytułowe zagadnienie.

Bieżący numer kwartalnika naświetla z różnych perspektyw
zagadnienie samodzielności niepełnosprawnych intelektualnie.
Autorzy dzielą się swoim głębokim przekonaniem, że
samodzielność osoby niepełnosprawnej intelektualnie jest jak
najbardziej możliwa, ma istotne znaczenie i że warto dążyć do
powiększania
zakresu
samodzielności
wszystkich
podopiecznych.
Wskazują
na
konieczność
takiego
przemyślanego kształtowania warunków życia podopiecznych,
aby posiadali oni możliwie wiele okazji do doświadczania
własnej samodzielności. W praktyce oznacza to uwzględnianie
postulatu samodzielności przez rodziców, wychowawców
i terapeutów dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. W przypadku dorosłych osób
niepełnosprawnych intelektualnie należy realizować strategie promujące samodzielność. Te dwa
zasadnicze cele omówiono szczegółowo w prezentowanym zeszycie.

Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny
2018 nr 11
Pismo tworzone przez środowiska naukowe i pisarskie oraz
dziennikarzy związanych z Górnym Śląskiem. Podejmuje problemy
historyczne, społeczne i gospodarcze, zajmuje się kulturą i śląskim
życiem artystycznym. Uprzywilejowaną problematyką pozostają
dociekania
skoncentrowane
na
tożsamości
śląskiej
oraz
perspektywach regionu.

Tematem naczelnym listopadowego numeru miesięcznika
jest Śląsk i niepodległość. Stąd też wiele tekstów dotyczy
rodzenia się niepodległości w różnych częściach Śląska
w 1918 r. Dzieje naszych terenów zaprezentowano
w artykule Śląsk Cieszyński w 1918 roku. Harcerzom śląskim
poświęcono wspomnieniowy artykuł z okazji 35. rocznicy
postawienia Pomnika Harcerzy Śląskich na katowickim rynku.
Dla miłośników przedwojennych fortyfikacji ciekawostką jest
cykl prezentujący unikatowy zabytek architektury obronnej
zwany fachowo Obszarem Warownym „Śląsk”. Z kolei dla
zainteresowanych tajemnicami starych zamków przygotowano materiał o sekretach związanych
z ruinami zamku w Świnach. W czasopiśmie znaleźć można jak zwykle relacje z aktualnych
wydarzeń kulturalnych regionu oraz recenzje książek.

Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli
i wychowawców katolickich
2018 nr 11
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.

W aktualnym numerze czasopisma wiodącym tematem jest
stosunek młodych do historii. Z badań wynika, że polska
młodzież nie posiada rzetelnej wiedzy historycznej. Młodzi
ludzie coraz mniej wiedzą o tradycjach narodowych, obce są
im realia PRL-u, stanu wojennego oraz historyczne zmiany
ostatnich dziesięcioleci. W coraz mniejszym stopniu czują się
związani z Ojczyzną, tracą zakorzenienie. Autorzy szukają
odpowiedzi na pytania: jak uczyć historii, jak pielęgnować
korzenie,
jak
uczyć
wdzięczności
do
przodków?
Zaproponowano kilka pomysłów na zajęcia rozbudzające
uczucia patriotyczne, m.in. podchody patriotyczne dla klas młodszych, lekcję wychowawczą
poświęconą dzieciom z Wrześni, scenariusz zajęć na temat niepodległości dla klasy II i III szkoły
podstawowej. Z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w grudniu 1981 roku
opublikowano scenariusz teatralny pt. Bracia.
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