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kierowniczej
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„Dyrektor Szkoły” to czasopismo dla dyrektorów szkół i innych
placówek oświatowych. Jest kompendium wiedzy z zakresu
zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Omawia
aktualne zagadnienia takie, jak: kontrola zarządcza, ewaluacja
i nadzór pedagogiczny, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli,
awans zawodowy, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, ramowe
plany nauczania, arkusz organizacyjny, dokumentacja pracy
szkoły.

Najnowszy numer czasopisma zdominowany jest tematem
zapowiedzianych przez MEN zmian w systemie szkolnictwa.
Zaprezentowano opinie pracowników naukowych wyższych
uczelni, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli,
a także rodziców i samych uczniów. W obliczu zbliżających
się reform szczególnego znaczenia nabierają kompetencje
zarządzania zmianą i temu właśnie zagadnieniu poświęcone są kolejne dwa artykuły.
Skupiono się w nich na psychologicznych konsekwencjach reform oraz na propozycji
zaangażowania całego zespołu pracowniczego. W dziale Pracownia pedagogiczna poruszono
temat zajęć pozalekcyjnych. Autorzy doradzają jak efektywnie planować popołudniowe
zajęcia i jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, uczniów i rodziców w tym
zakresie. Wskazują też na problem nadmiernego obciążania dzieci przez dorosłych
dodatkowymi zajęciami.

Geografia w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli
2016, nr 5
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.

W jesiennym numerze czasopisma podjęto zagadnienia
związane ze zmianami w edukacji geograficznej.
Znajdujemy tu dokument przygotowany przez członków
Komisji Edukacji Geograficznej o nazwie „Zarys koncepcji
szkolnej edukacji geograficznej”, w którym wskazuje się
na walory i wysoką rangę geografii wśród innych
przedmiotów szkolnych. Spośród wielu artykułów
z dydaktyki nauczania geografii można polecić pomysły na
WebQuesty i infografiki jako wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela geografii. Czytając
czasopismo warto również zwrócić uwagę na charakterystykę współczesnego Pekinu –
miasta łączącego cechy metropolii z tradycyjną chińską kulturą. Z kolei tekst
o egzogeografii, czyli geografii planetarnej przybliża nam osiągnięcia tej nowej nauki.

Nauczanie Początkowe.
2016/2017, nr 1

Kształcenie

zintegrowane

„Nauczanie
Początkowe”
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.

W pierwszym numerze nowego rocznika poruszono
tematykę związaną z doświadczeniami nauczycieli klas I,
którzy od kilku lat uczą nie tylko dzieci siedmioletnie, ale
i sześcioletnie. Zamierzeniem autorów jest podzielenie
się z innymi nauczycielami własnymi doświadczeniami
i pomysłami,
które
mogą
inspirować
w
pracy
w zróżnicowanych
wiekowo
zespołach
klasowych.
W zeszycie
zamieszczono
artykuły
omawiające
różnorodną aktywność dziecięcą, m.in. z zakresu
edukacji matematycznej, edukacji przez sztukę, uczenia
się języka angielskiego oraz wspieranie rozwoju mowy dziecka i umiejętności językowych.
Celem autorów jest pokazanie, że praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej też
może być satysfakcjonująca poprzez wspomaganie go w osiąganiu sukcesów na miarę jego
możliwości.

Na Temat. Zeszyty dla profesjonalnie pomagających
2016, nr 1
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.

W omawianym numerze kwartalnika postawiono pytanie
o sens i cel starości. Autorzy przytaczają szeroką,
kompleksową perspektywę specyficznych, wyraźnych
celów, jakich można dopatrzyć się na tym etapie życia.
W kolejnych artykułach proponują wykorzystywanie
różnych możliwości, aby utrzymać jak najwyższą jakość
życia ludzi starszych. Najistotniejsze jednak jest to, aby
pacjent sam dostrzegł sens w pozytywnym i aktywnym
ustosunkowaniu się do własnej starości. Ważną rzeczą jest umiejętność precyzowania
celów przez podopiecznych w podeszłym wieku. Może to być również podjęcie zadań
z przeszłości jako aktualnych celów. Jako istotny czynnik podtrzymujący sens życia seniora
wskazano wiarę i religijność.

Życie Szkoły. Edukacja wczesnoszkolna. Czasopismo dla
nauczycieli, 2016, nr 7
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.

Wiodącym tematem pierwszego po wakacjach numeru
czasopisma jest adaptacja dzieci do środowiska
szkolnego. Psychologowie udzielają wskazówek, jakie
działania warto podjąć w szkole, aby proces adaptacji
przebiegał jak najlepiej. Podpowiadają także, w jaki
sposób zbudować u dziecka poczucie bezpieczeństwa,
które będzie procentować dobrą atmosferą do nauki
przez
cały
rok
szkolny.
Warto
skorzystać
z zamieszczonych w czasopiśmie gotowych pomysłów na
lekcje z zakresu edukacji przyrodniczej, matematycznej
oraz polonistycznej inspirowane złotą polską jesienią. W Kąciku małego odkrywcy
zaproponowano wykonanie serii eksperymentów z cukrem w roli głównej. Jak co miesiąc,
do czasopisma dołączono plakaty edukacyjne i karty pracy, tym razem związane ze
Światowym Dniem Zwierząt i jesienią.
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