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„(…) na liście lektur filmowych zalecanych przez MEN, zamieszczono – poza Dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego – wyłącznie 
filmy będące adaptacjami dzieł literackich (…). Gdyby literalnie potraktować zapisy dokumentu, uczeń nowej szkoły 
ponadpodstawowej poznałby film jedynie jako sztukę w pełni zależna od utworu literackiego. Czy to dobre rozwiązanie?”. 

 Adaptacje filmowe na lekcjach języka polskiego / Roman Sowa // „Język Polski w Szkole Ponapodstawowej”. – 
2017/2018, nr 2, s. 28-43 

 
„Aplikacje mobilne w pracy dydaktycznej można wykorzystywać: na wycieczce szkolnej, dla urozmaicania zajęć jako 
dodatkowy element pracy, dla przybliżania uczniom konkretnych tematów w sposób przejrzysty i zrozumiały, praktycznie  
w nauce każdego przedmiotu”. 

 Aplikacje mobilne jako narzędzie edukacji cyfrowej / Elżbieta Pryłowska-Nowak // „Geografia w Szkole”. – 2017, nr 6, s. 
42-46 

 
„W artykule autor przedstawia sytuację w bibliotekach po wprowadzeniu ustaw deregulujących zawód bibliotekarza. 
Opierając się na wynikach ankiet, podejmuje próbę odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu deregulacji na dostęp do 
zawodu bibliotekarskiego”. 

 Deregulacja zawodu bibliotekarza „w oczach” bibliotek / Zdzisław Gębołyś // „Bibliotekarz” . – 2017, nr 12, s. 7-15    
 
„Można powiedzieć, że nieśmiałość jest to pewna trudność w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. Zarówno we 
wczesnym dzieciństwie, jaki i w późniejszych okresach rozwojowych często stanowi ona przyczynę wielu cierpień  
i destrukcyjnych przeżyć. Jak pomóc dziecku nieśmiałemu przełamać te trudności?”. 

 Jak możemy pomóc dziecku nieśmiałemu / Lidia Kołodziejska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2017, nr 10, s. 15-19 
 
„Zaznajomienie się z aktami prawnymi określającymi organizację religii w szkole. Uświadomienie sobie ryzyka konfliktów 
związanych z organizacją katechezy. Poznanie zasad kształtowania wewnętrznych aktów szkoły dotyczących nauczania 
religii. Uzyskanie informacji o statusie nauczyciela katechety”. 

 Lekcje religii / Monika Sewastianowicz // „Dyrektor Szkoły”. – 2017, nr 12, s. 31-35 
 
„(…) zabawy, których motywy tematyczne związane są z grudniowymi ceremoniałami”. 

 Lekcje wychowanie fizycznego z pomysłem / Piotr Winczewski // „Życie Szkoły”. – 2017, nr 10, s. 10-16 
  
„Autorka tekstu nawiązuje do Roku Józefa Piłsudskiego. Czytelnik pozna sylwetkę marszałka Polski od strony jego lektur 
czytelniczych, działalności pisarskiej, a nawet wydawniczej”. 

 Marszałek Piłsudski – czytelnik, pisarz, wydawca / Martyna Figiel // „Poradnik Bibliotekarza”. – 2017, nr 11, s. 10 -14 
 
„Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych przyczynił się do powstania bogatej oferty aplikacji, które 
można wykorzystać w działaniach promujących czytelnictwo zarówno wśród dzieci, jaki i młodzieży. Istnieje wiele ciekawych 
edukacyjnych narzędzi internetowych, za pomocą których można stworzyć komiks”. 

 Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem komiksu / Ewa Palka // „Język Polski w Gimnazjum”. – 2017/2018, nr 2,  
s. 47-70 

 
„W roku szkolnym 2017/2018 nauczycieli znaleźli się w nowej oświatowej rzeczywistości. Jakie jest w niej miejsce dla zadań 
realizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Autorka analizuje pod tym kątem nowa 
podstawę programową dla poszczególnych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej”. 

 Nauczyciel bibliotekarz a nowa podstawa programowa / Anna Puścińska // „Biblioteka w Szkole” . – 2017, nr 12, s. 5-8 
 
„(…) gry i zabawy ruchowe jednoczą wysiłek fizyczny i umysłowy. Połączenie zadań o charakterze ruchowym i intelektualnym 
wpływa pozytywnie u dzieci w wieku szkolnym na kształtowanie zdolności poznawczych, takich jak pamięć, myślenie, 
spostrzeganie, uwaga czy wyobraźnia”. 

 Nowoczesna edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czyli gry i zabawy ruchowe w nauczaniu matematyki / 
Magdalena Lelonek, Beata Bugajska-Jaszczołt // „Edukacja Wczesnoszkolna”. – 2017/2018, nr 2, s. 39-49 

 
„O aktywności źródła wiedzy historycznej mówimy wówczas, gdy zdający wydobył z niego odpowiednie informacje niezbędne 
do rozwiązania zadania”. 

 O aktywności źródeł w egzaminie maturalnym, czyli co uczniowie potrafią z nich wyczytać : wnioski dla nauczycieli / 
Anna Sarbinowska-Murawiecka // „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”. – 2017, nr 6, s. 36-44 

 
 



„Nowy program wiedzy o społeczeństwie jako projekt pewnej konstrukcji ideowej”. 

 Poszukując „Ducha” – o nowym programie WOS / Joanna Bugajska-Więcławska // „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o 
Społeczeństwie”. – 2017, nr 6, s. 30-31 

 
„Kluczowym zadaniem uczestników warsztatów stanie się analiza spostrzeżeń reportera dotyczących budowy/kompozycji 
tekstu oraz interpretacja konsekwencji wyborów formalnych autora”. 

 Poza granice literalnej prawdy : propozycja warsztatów dziennikarskich / Jakub Padewski // „Język Polski w Szkole 
Ponapodstawowej”. – 2017/2018, nr 2, s. 72-79 

 
„Obecność i aktywność psychologów może jedynie wzmocnić efektywność oddziaływań przede wszystkim wychowawczych, 
ale także opiekuńczych czy profilaktycznych w szkołach” 

 Psycholog w szkole – zadania, status i możliwości działania / Beata Płaczkiewicz // „Problemy Opiekuńczo 
Wychowawcze”. – 2017, nr 8, s. 24-34 

 
„Kluczowym zadaniem uczestników warsztatów stanie się analiza spostrzeżeń reportera dotyczących budowy/kompozycji 
tekstu oraz interpretacja konsekwencji wyborów formalnych autora”. 

 Słowotwrócze łamigówki, czyli jak wprowadzać pojęcie wyrazów złożonych w klasie VII / Zuzanna Krótki // „Język Polski 
w Szkole Podstawowej”. – 2017/2018, nr 2, s. 7-22 

 
„Zdolności matematyczne pełnią ważną funkcję w życiu człowieka. Bez tych zdolności nie potrafilibyśmy poruszać się  
w świecie liczb, pojęć, działań i operacji matematycznych”. 

 Specyficzne zaburzenia zdolności matematycznych / Edyta Szczepkowska // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. – 
2017, nr 10, s. 23-27 

 
„Alternatywą dla hipercyfryzacji w edukacji mogą stać się własnoręcznie przygotowane tematyczne książki edukacyjne”. 

 Uczniowska książka w edukacji geograficznej / Maria Słobodzian // „Geografia w Szkole”. – 2017, nr 6, s. 32-35 
 
„Autor w tekście wskazuje na zjawiska wydawnicze charakterystyczne dla roku 2017. Zwraca uwagę na powrót potteromanii, 
na rynku polskiego rynku dziecięcego króluje w dalszym ciągu ”Harry Potter”,…Nela podróżniczka oraz biografistyka. 
Ważnym tematem są uchodźcy i książki związane z tym problemem. Spada zainteresowanie pseudoksiążkami  (Zniszcz ten 
dziennik), a także sprzedażą e-booków, autor analizuje opinie nt. jednolitej ceny książki, prezentuje nowe firmy wydawnicze”. 

 W Hogwarcie i w puszczy : od maja 2016 do maja 2017, czyli rok w książce dla dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Michał Zając // 
„Poradnik Bibliotekarza”. – 2017, nr 11, s. 4-9; Cz. 2 . – 2017, nr 12, s. 4-10  

 
„Pionowa postawa ciała i całkowite przejecie funkcji lokomocyjnych przez kończyny dolne daje człowiekowi ogromne 
możliwości wykorzystania kończyn górnych. Mogą one, podobnie jak kończyny dolne, pełnić funkcje podporowe, ale ich 
kluczowe zadania to precyzyjne ruchy rak, tzw. motoryka mała”. 

 Wszystko o rozwoju motoryki małej u dzieci w wieku przedszkolnym / Ewa Kaliszewska // „Wychowanie  
w Przedszkolu”. – 2017, nr 10, s. 20-24 

  
„Autorka w artykule przedstawia różne inicjatywy promujące czytelnictwo. Autorka zwraca uwagę na zaangażowanie władz 
Litwy we wspieraniu działalności bibliotek i wynikających z tego korzyści.”. 

 Zachęcanie do czytania w bibliotekach publicznych Litwy : tradycje i nowości / Virginija Svediene // „Bibliotekarz”. – 
2017, nr 11, s. 10-13  

 
„(…) omówienie najważniejszych regulacji odnoszących się do zmiany szkoły przez ucznia”. 

 Zmiana szkoły przez ucznia / Michał Łyszczarz // „Dyrektor Szkoły”. – 2017, nr 12, s. 44-48 
 
„W styczniu mają wejść w życie zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące oceniania pracy nauczycieli – od rozszerzenia skali 
ocen poprzez wprowadzenie obowiązkowej okresowej oceny pracy, także po osiągnięciu danego stopnia awansu 
zawodowego, aż po dodatek finansowy za ocenę wyróżniającą się dla nauczycieli dyplomowanych – i obowiązku stworzenia 
regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli ”. 

 Zmiany oceny pracy nauczycieli / Monika Kobus // „Dyrektor Szkoły”. – 2017, nr 12, s. 36-40 
 
 


