Polecamy najnowsze czasopisma:
Arteterapia. Terapia sztuką w praktyce 2013, nr 2
Kwartalnik "Arteterapia” jest skierowany jest do wszystkich
zainteresowanych tematyką terapii poprzez sztukę. Zawiera artykuły
merytoryczne, scenariusze zajęć, przykłady zastosowań różnych
technik
arteterapeutycznych:
muzykoterapii,
choreoterapii,
arteterapii przez sztuki plastyczne, biblioterapii, teatroterapii
i innych.

Letni numer „Arteterapii” zawiera różnorodną tematykę.
Otwiera go problemowy artykuł na temat roli arteterapii
w polskiej szkole. Autorka radzi, jak można pomóc dziecku
ocalić w sobie artystę. Kolejny artykuł omawia znaczenie
obrazów wieloznacznych w terapii sztuką. Autor zamieszcza
przykłady ćwiczeń wywołujących iluzje wieloznaczne. Celem
omawianych zadań artystycznych jest podnoszenie samooceny i samoświadomości
wychowanka/pacjenta. Cykl Podróże z arteterapią przybliża norweską koncepcję
muzykoterapii prowadzonej dla osób chorych w stanie terminalnym. Warto zapoznać się
też z tekstem przedstawiającym wpływ amerykańskiej tancerki Ruth St. Denis na rozwój
tańca. Przybliża jej koncepcję filozofii tańca oraz omawia kolejne etapy treningu. Numer
zamyka relacja z cyklu zajęć o tematyce patriotycznej prowadzonych dla osób starszych
w domu pomocy społecznej. Dołączono scenariusze przedstawień związane tematycznie
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz wybuchem powstania warszawskiego.

Biologia w Szkole z Przyrodą. Czasopismo dla nauczycieli
2013, nr 4
Dwumiesięcznik adresowany do nauczycieli biologii i przyrody na
wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Jego
zadaniem jest aktualizacja wiedzy biologicznej i dydaktycznej
nauczycieli. Prezentuje nowoczesne metody nauczania, zamieszcza
scenariusze lekcji, testy, pakiety zadań, przykłady konkursów.

Bieżący numer czasopisma otwiera prezentacja młodej
dziedziny nauki zwanej filogeografią, która zajmuje się
odtwarzaniem historii ewolucyjnej różnych gatunków. Kolejny
artykuł przedstawia stan wiedzy przyrodniczej przeciętnego
Polaka
poprzez
przytoczenie
przykładów
systematyki
organizmów
żywych
funkcjonujących
w
powszechnej
świadomości społecznej. W dziale Ogródek „Biologii w Szkole” zaprezentowano różne
gatunki słoneczników. W numerze zawarto również szereg inspirujących propozycji
dydaktycznych. Są to np. scenariusze lekcji interdyscyplinarnych, łączących poezję Jana
Kochanowskiego z botaniką, których wspólnym motywem jest poszukiwanie kwiatu
paproci. Znajdziemy też ciekawy tekst przybliżający życie pająków. Oswojeniu strachu
i niechęci wobec do tych nie lubianych zwierząt służyć mają pomysły zadań
przeznaczonych dla dzieci szkół podstawowych. W dziale Kącik olimpijski zaprezentowano
wyróżniające się oryginalnością prace zgłoszone na XLII Olimpiadę Biologiczną –
doświadczenia badające preferencje zapachowe i smakowe świerszczy i ślimaków.

Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
2013, nr 8
„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.

Wrześniowy numer czasopisma porusza temat reformy
szkolnictwa zawodowego realizowanej od września 2012 r.
W numerze dokonano oceny funkcjonowania nowej edukacji
zawodowej w rok po wdrożeniu reformy. Omówiono też
problemy i kierunki zmian w kształceniu zawodowym uczniów niepełnosprawnych
intelektualnie. Jak w każdym numerze, i tym razem sporo miejsca poświęcono
problematyce zarządzania placówką oświatową. W tym zakresie poruszono zagadnienie
zadowolenia z pracy i samopoczucia zawodowego, motywacji pracowników, a także
wizerunku zewnętrznego personelu szkolnego przejawiającego się we właściwym stroju.
W dziale porad prawnych omówiono kalendarium spraw kadrowych na cały rok szkolny,
wymogi prawne dotyczące przewożenia uczniów oraz prawne narzędzia dyrektora
motywowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły. Czasopismo
zawiera dodatek pt. „Niezbędnik Dyrektora” poświęcony w całości współpracy nauczycieli
z rodzicami. Zawarto w nim m.in. porady na temat sztuki prowadzenia zebrań z rodzicami.

Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane
2013/2014, nr 1
„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.

Wrześniowy numer czasopisma jest zbiorem tekstów
poświęconych edukacji przez sztukę na I etapie nauczania.
Autorzy podkreślają ważną rolę kontaktów z muzyką, literaturą,
plastyką, filmem i teatrem. W artykule poświęconym stymulacji
poprzez muzykę wskazuje się na związki między muzyką
a innymi
dziedzinami,
np.
matematyką
i
językiem.
Umuzykalnianiu dziecka poświęcone są kolejne teksty – o możliwości edukacji muzycznej
przez media oraz prezentacja metody aktywnego słuchania muzyki. Kolejny blok artykułów
koncentruje się wokół edukacji plastycznej – przybliża metodykę rysunku martwej natury
oraz metodykę malarstwa pejzażu. Warto zapoznać się z obszerną prezentacją książki
C. Kruusval „Jabłonka Eli”, przeznaczonej dla dzieci w wieku przedszkolnych
i wczesnoszkolnym. W czasopiśmie znalazły się też scenariusze różnego typu zajęć:
umuzykalniających i przedstawień teatralnych.

Nowa Szkoła. Miesięcznik społeczno-pedagogiczny 2013, nr 6
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.

We wstępnym artykule prof. K. Denek snuje refleksje na temat
kondycji polskiej szkoły, wskazując słabe punkty szkolnictwa.
Równocześnie zastanawia się nad kierunkami dalszego rozwoju.
Ze swoimi opiniami na temat obecnej sytuacji w oświacie dzielą
się z czytelnikami byli ministrowie edukacji. Oddzielny tekst
skupia
się
na
prawnych
aspektach
funkcjonowania
samorządowych rad oświatowych, które mogą być powoływane
przez samorząd terytorialny, lecz istnieją bardzo rzadko. W czasopiśmie dużo uwagi
poświęcono kryzysowi tożsamości w okresie adolescencji. Wskazano na konieczność
wzmacniania wewnętrznych zasobów młodzieży, wśród których bardzo istotne są: poczucie
satysfakcji z życia, poczucie nadziei i koherencji, umiejętność radzenia sobie ze stresem.
W numerze znaleźć można tematy XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Na koniec
warto zapoznać się z prezentacją systemu szkolnictwa wyższego w Turcji.

Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia 2013, nr 4
Dwumiesięcznik „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” ukazuje
się od 1998 roku. Adresowany jest do psychoterapeutów zajmujących
się leczeniem uzależnień, lekarzy i pielęgniarek, animatorów
lokalnych systemów rozwiązywania problemów alkoholowych.

Najnowszy numer czasopisma otwiera dyskusja na temat
najnowszych,
kontrowersyjnych
trendów
w
leczeniu
uzależnienia od alkoholu – roli farmakoterapii i picia
kontrolowanego. Zaprezentowano również sposoby pracy
w terapii rodzinnej w przypadku uzależnień młodzieży od
środków psychoaktywnych. Osobny temat stanowi leczenie
traum pacjentów, którzy doświadczyli w dzieciństwie przemocy
seksualnej. Innym poruszonym problemem jest terapia
seksoholików, dla których opracowano autorski program tarapeutyczny. Zaprezentowano
też nowatorski program skierowany do użytkowników marihuany. W aktualnym numerze
dużo miejsca poświęcono ważnym wydarzeniom, takim jak konferencje i jubileusze.
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