Polecamy najnowsze czasopisma:
Bliżej Przedszkola. Magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci
2013, nr 2
Miesięcznik przeznaczony dla nauczycieli wychowania przedszkolnego,
ukazujący się na rynku od 12 lat. Stałymi autorami są
wybitne
autorytety w dziedzinie wychowania przedszkolnego. Na łamach pisma
swym doświadczeniem dzieli się też wielu wybitnych praktyków.
Czasopismo zawiera artykuły teoretyczne oraz scenariusze zajęć, zabaw,
praktyczne pomoce dydaktyczne.

W otwierającym pismo dziale Jak przygotować przedszkolaka do
szkoły
zaprezentowano
scenariusz
zajęć
rozwijających
umiejętności matematyczne na bazie tematyki karnawałowej.
W kolejnych działach znaleźć można artykuły problemowe np.
o roli muzyki w pokonywaniu deficytów uwagi i pamięci czy przegląd metod aktywizujących.
Atutem czasopisma jest bogaty zbiór scenariuszy zajęć i zabaw, np. zabawa z folią
bąbelkową, gotowe pomysły na powitanie wiosny, zajęcia otwarte z udziałem rodziców.
Skorzystać można też z ciekawego pomysłu na przygotowanie dzieci do wizyty u dentysty.
W dziale Zarządzanie przedszkolem, skierowanym do dyrektora, omówiono mediacje
w przedszkolu oraz zarządzanie zmianą. Z myślą o ułatwieniu przygotowań do zajęć
dołączono 5 kompletów pomocy dydaktycznych. Są to zdjęcia wiosennych kwiatów,
ilustracje na temat pożaru, obrazki związane z higieną jamy ustnej i wizytą u dentysty,
fotografie symboli wielkanocnych oraz szablony dekoracyjne.
Geografia w szkole. Czasopismo dla nauczycieli 2013, 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.

Prezentowany dwumiesięcznik otwiera dział Demografia Polski,
składający się z czterech artykułów przybliżających aktualne
badania i prognozy demograficzne kraju. Pierwszy z nich analizuje
strukturę płci ludności Polski na tle świata. Autor porównuje
współczynniki feminizacji (stosunek liczby kobiet do mężczyzn)
poszczególnych kontynentów i państw świata oraz wyjaśnia przyczyny występujących
dysproporcji. Na tym tle ukazuje strukturę płci ludności poszczególnych rejonów Polski wraz
z jej uwarunkowaniami historycznymi. Drugi artykuł omawia religijność Polaków. Prezentuje
dane liczbowe dotyczące ważniejszych wyznań religijnych w Polsce oraz krótki rys
historyczny. Współczesnych problemów demograficznych dotyczą też propozycje lekcji
zamieszczonych w omawianej rubryce. W dziale Geografia regionalna poruszono
zagadnienie organizacji zimowych igrzysk olimpijskich. Do artykułu problemowego
dołączono propozycję klasowej debaty na ten temat. Kolejny artykuł przybliża czytelnikowi
środowisko geograficzne i walory turystyczne jeziora Bajkał – najstarszego i najgłębszego
jeziora świata. Warto zwrócić jeszcze uwagę nauczycieli na pomysł ciekawej lekcji
o Andach, wykorzystującej dane satelitarne do lokalizacji terenu, a nawiązującej
do katastrofy samolotu osobowego w 1972 roku. Omawiane czasopismo stanowi interesujące
źródło pomysłów dla nauczycieli. Od niedawna czasopismo ukazuje się w nowej szacie
graficznej, jest bogate w rysunki i piękne fotografie zachęcające do lektury.

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2013, nr 2
Czasopismo istnieje od 1961 roku. Obecnie wydawane jest przez Instytut
Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. Porusza aktualne problemy
opieki, wychowania i wsparcia społecznego. Omawia nowe idee
i rozwiązania opiekuńcze i wychowawcze związane z różnymi formami
opieki nad dzieckiem i młodzieżą.

Najnowszy numer otwiera artykuł na temat źródeł stresu
u uczniów. Autor wyróżnia cztery rodzaje uczniowskiego stresu,
wskazuje symptomy oraz daje propozycję oceny stresu w postaci
sumy punktów. Na koniec podaje sposoby przeciwdziałania stresowi
dzieci i młodzieży. Warto zapoznać się również z tekstem
omawiającym zjawisko DYSTRAKCJI u dzieci, które jest
schorzeniem neurologicznym wynikającym z zaburzenia zmysłu
równowagi i ruchu z powodu dezorientacji. Dzieci z tym zaburzeniem odbierane są jako
niezręczne, niezdarne, ślamazarne. W Polsce dystrakcja jest zjawiskiem całkowicie
nieznanym i dzieci są nieprawidłowo diagnozowane. Kolejny artykuł przybliża zaburzenia ze
spektrum autyzmu jako wciąż jeszcze mało znane. Można też znaleźć propozycję zajęć
muzykoterapeutycznych dla dzieci autystycznych. W numerze warto również zwrócić uwagę
na analizę zjawiska przejmowania przez rodzeństwo roli rodzicielskiej wobec młodszego
rodzeństwa. Autorka rozpatruje problemy pojawiające się u każdej ze stron tej nietypowej
sytuacji wychowawczej. Inne ciekawe teksty w czasopiśmie traktują o potrzebie autorytetu
wśród młodzieży oraz o współpracy z rodzicami wychowanków bursy szkolnej. Pojawia się
też relacja z badań losów wychowanków domu dziecka po powrocie do rodzin. Z kolei autor
artykułu pt. Wsparcie psychologiczne zastanawia się nad znaczeniem tego terminu,
nadużywanego przez wielu pedagogów i psychologów.

Świat Problemów 2013, nr 2
Miesięcznik „Świat Problemów” poświęcony jest profilaktyce
i rozwiązywaniu problemów uzależnień. Ukazuje się od 1993 roku.
Czasopismo ukazuje przykłady dobrych praktyk w środowisku lokalnym,
prezentuje opinie ekspertów i specjalistów w dziedzinie uzależnień.
Adresatami są członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz wszyscy zaangażowani w pomoc osobom
uzależnionym i ich rodzinom.

Lutowy numer czasopisma poświęcony jest niemal w całości
uzależnieniom behawioralnym, które polegają na patologicznym
nasileniu wykonywania „zwykłych” czynności, powodując liczne
szkody w różnych dziedzinach życia. Początkowa przyjemność
staje się udręką, gdy osoba przestaje kontrolować korzystanie
z komputera i internetu, robienie zakupów, opalanie się, jedzenie, wykonywanie pracy,
ćwiczeń fizycznych. Nałogową formę mogą przyjmować zachowania związane z życiem
seksualnym i hazardem. W kolejnych artykułach nakreślono czynniki ryzyka uzależnienia od
hazardu, typ osobowości osoby nałogowo kupującej, diagnozę i typy pracoholizmu. W innym
tekście psycholog, specjalista terapii uzależnień prezentuje z własnej praktyki
terapeutycznej przykłady uzależnienia od internetu i gier komputerowych u młodzieży.
Kolejny artykuł omawia przyczyny i symptomy uzależnienia od zachowań seksualnych oraz
kolejne fazy zdrowienia. W numerze zaprezentowano również rozmowę z koordynatorką
telefonu zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich
(tel. 801-889-880). Omówiono rodzaje pomocy, na
jakie mogą liczyć dzwoniący.
W czasopiśmie można też znaleźć porady prawne dotyczące osób uzależnionych i ich rodzin.
Pismo przeznaczone jest dla psychologów, terapeutów oraz dla rodzin osób uzależnionych.

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Miesięcznik nauczycieli,
trenerów i szkolnej służby zdrowia 2013, nr 2
Czasopismo naukowe, ukazujące się od roku 1932, redagowane
w warszawskiej AWF. Prezentuje osiągnięcia naukowe w dziedzinie
wychowania fizycznego i ochrony zdrowia. Zamieszcza konspekty zajęć,
przykłady metod i form pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz
zasady i regulaminy gier zespołowych i zabaw sportowych.

We wstępnym artykule analizie poddano poziom kultury fizycznej
w Polsce. Autor wskazuje, że jest to wypadkowa działania wielu
podmiotów, jak przedszkola, szkoły, rodzina, wspólnoty lokalne,
grupy rówieśnicze, kluby sportowe, kościół. Ale także trzeba
wymienić tu wpływ sytemu warto0ści, tradycji, obyczajów,
poziom wykształcenia i dobrobyt danego społeczeństwa. Na tle
Europy aktywność Polaków jest wyjątkowo niska. Kolejny tekst traktuje o jakości procesu
szkolnego wychowania fizycznego na podstawie badań uczniów szkoły podstawowej i ich
rodziców. Autorzy wskazują na rozbieżność pomiędzy deklarowaną w dokumentacji
a rzeczywistą działalnością nauczycieli oraz na sporadyczne kontakty nauczycieli
wychowania fizycznego z rodzicami uczniów. W numerze zaprezentowano też relacje
z zajęć pływackich, mających walory terapeutyczne i socjalizacyjne, osób niedowidzących
i niewidomych. W dziale Poradnik trenera zamieszczono historię oraz zasady gry w hokeja
na lodzie. Numer zamykają przykładowe scenariusze lekcji z edukacji zdrowotnej na
różnych poziomach nauczania. Dla gimnazjum jest to temat związany z profilaktyką
narkomanii, a dla szkoły średniej – związek między stanem środowiska naturalnego
a zdrowiem człowieka.
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