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„Autor w tekście wskazuje na potrzebę przedyskutowania wielu istotnych dla zawodu bibliotekarskiego i bibliotek kwestii, 
zasygnalizowanych w tym materiale, mając jednocześnie nadzieje na poruszenie podczas Zjazdu SBP. Jubileusz jest dla autora 
tekstu punktem wyjścia do refleksji nad istotą tej organizacji, jej dorobkiem, dobrymi i negatywnymi stronami”. 

 Czy to jest kraj dla starych stowarzyszeń? : refleksje bibliotekarza na stulecie SBP  / Henryk Hollender // „Poradnik 
Bibliotekarza”. – 2017, nr 9, s. 4-7 

 
„System emerytalny w ostatnich latach został mocno skomplikowany. W szczególnej sytuacji są tu nauczyciele, dla których 
zasady skorzystania z tego uprawnienia rozsiane są po różnych aktach prawnych. Nie dość bowiem, że dotyczą ich przepisy 
emerytalne, określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to również obejmują one 
zasady określone w Karcie Nauczyciela”. 

 Emerytury dla nauczycieli od 1 października br. / Magdalena Sobiak // „Nowa Szkoła”. – 2017, nr 7, s. 25-27 
 
„Autorka w artykule zwraca uwagę na promocję czytelnictwa wśród osób nieczytających. Autorka przedstawia różne 
inicjatywy podejmowane przez biblioteki, aby promować czytanie i biblioteki jako atrakcyjne miejsca. Jako przykład podaje 
„Wirtualny Klub z Kawą nad Książką”. 

 Kilka pomysłów na promocję książki i czytania / Edyta Kosik  // „Bibliotekarz”. – 2017, nr 9, s. 6-7  
 
„(…) dydaktyk zawsze dokonuje wyborów, ma podstawę programową, musi wyznaczyć cele lekcji, a zarazem – pokierować 
czytaniem, nad czymś przystanąć, coś z lektury i ucznia wydobyć”. 

 Kłopoty z tekstem czy metodyką? : co nas ogranicza w szkolnym czytaniu / Ewa Nowel // „Język Polski w Szkole 
Ponadpodstawowej”. – 2017/2018, nr 1, s. 89-102 

 
„Autorka tekstu omawia problemy czytelnictwa Polaków z punktu widzenia dnia dzisiejszego, kiedy obok książek szeroko 
dostępny jest Internet, z archiwami prasowymi, e-bookami, audiobookami, filmami oraz z możliwością skorzystania z blogów, 
forów dyskusyjnych i stron internetowych poświęconych określonej tematyce”. 

 Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba… : nowe perspektywy w badaniach Biblioteki Narodowej / Izabela Koryś // 
„Poradnik Bibliotekarza”. – 2017, nr 10, s. 4-8 

 
„Poprzez działania manipulacyjne, zabawę i popełnianie błędów uczeń zdobywa wiadomości i umiejętności. Wiedza zdobyta 
przez dziecko jest trwała i głęboka dzięki własnej aktywności i działaniu”. 

 Kreatywne podejście do matematyki w edukacji wczesnoszkolnej : praca ze środowiskiem „rodzina” według metody 
profesora Milana Hejnego / Margareta Olszewska, Marzena Oterman // „Życie Szkoły”. – 2017, nr 8, s. 12-16 

 
„Jednym z efektów reformy systemu oświaty jest łączenie księgozbiorów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach nowej 
biblioteki szkolnej. Łączone są nie tylko księgozbiory, ale również systemy informatyczne. W artykule przedstawione są 
możliwe przypadki”. 

 Łączenie baz w systemach firmy MOL / Aleksander Radwański // „Biblioteka w Szkole” . – 2017, nr 10, s. 10-12 
 
„Moodle jest w pełni funkcjonalną, bardzo elastyczną platformą nauczania open source (…). Pozwala na założenie własnych 
szkoleń oraz dokładne określenie ról i uprawnień do zasobów poszczególnych kursów”. 

 Moodle – platforma e-learningowa dla każdego / Lidia Pokrzycka // „Nowa Szkoła”. – 2017, nr 7, s. 37-40 
 
„Na różnych etapach edukacyjnych warto – w celu urozmaicenia procesu nauczania – wprowadzić elementy graficzne. 
Przykładem techniki, która ma charakter wizualny i z powodzeniem może być stosowana na lekcjach, jest chmura wyrazów”. 

 Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem chmur wyrazów / Ewa Pałka // „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej”. – 
2017/2018, nr 1, s. 21-38 

 
„Czytanie wrażeniowe to pomysł na zorganizowanie spotkania z książką w grupie dzieci, w wyniku którego powstaje wysoki 
poziom motywacji do samodzielnego sięgania po książkę. Tę koncepcję należy stosować na wstępie nauki czytania, w okresie 
wyrabiania gotowości oraz na etapie elementarnej nauki czytania”. 

 Nauka, zabawa i refleksja w kontaktach uczniów w młodszym wieku szkolnym z tekstami literackimi / Małgorzata 
Swędrowska // „Edukacja Wszesnoszkolna”. – 2017/2018, nr 1, s. 56-67 

 
„Trzeba dostrzegać w narzędziach cyfrowych medium umożliwiające promocję książki jako ważnego atrybutu naszej 
cywilizacji”. 

 Nowe technologie sprzymierzeńcem nauczyciela języka polskiego : szkoła otwarta na innowacje cyfrowe / Anna 
Podemska-Kałuża // „Życie Szkoły”. – 2017, nr 7, s. 15-20 



 
„Oczekiwania to taka ‘lista życzeń’, które rodzice mają względem placówki, organizacji opieki i wychowania dzieci. Zadaniem 
placówki nie jest bezwzględna realizacja wszystkich oczekiwań (warto o tym pamiętać i podkreślać ro w rozmowie  
z rodzicami), natomiast niezmiernie ważne jest, aby te oczekiwania poznać. Z jednej strony daje to rodzicom poczucie 
ważności i współuczestnictwa w życiu przedszkola, z drugiej – wskazuje placówce kierunki, w których może podążyć. 

 Oczekiwania rodziców wobec przedszkola / Anna Kałuba-Korczak // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2017, nr 7,  
s. 37-40 

 
„Patriotyzmu nie można nauczać tylko poprzez nudne pogadanki, podawanie suchych faktów, dat czy nazwisk. Dla młodych 
ludzi jest to zazwyczaj zbyt odległe i niezrozumiałe. Jeżeli już, to należałoby raczej poszukać wzorów w literaturze, filmie, 
sztuce, przybliżyć piękno zabytków i krajobrazów polski w bezpośrednim kontakcie, choćby podczas wycieczek szkolnych. 
Tam, gdzie fakty historyczne przemawiają do uczniów żywym językiem, tak mówią wieki”. 

 Patriotyzm jutra jako inicjatywa edukacyjna / Bogdan Urbanek // „Nowa Szkoła” – 2017, nr 8, s. 8-14 
 
„W artykule prezentowane są wyniki analizy formalnej układu treści, proporcji ilościowych oraz celów kształcenia i zadań 
szkoły przedstawionych w projektowanej podstawie programowej dla liceum i techniku”. 

 Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych / Andrzej Jasiński // „Dyrektor Szkoły”. – 2017, nr 10, s. 18-22 
 
„Wiek wczesnoszkolny i przedszkolny jest najlepszym momentem na podjęcie świadomej stymulacji twórczego rozwoju 
dziecka poprzez zabiegi metodyczne i organizacyjne, ponieważ jest to okres intensywnego rozwoju wyobraźni, fantazji  
i zabaw twórczych, dociekliwych pytań i poszukiwania własnych rozwiązań, uczestnictwa i inicjatywy w organizowaniu zabaw 
tematycznych, naturalnej kreatywności i pomysłowości”. 

 Powody i sposoby prowokowania uczniów do twórczego myślenia i działania / Izabela Breguła // „Życie Szkoły”. – 2017, 
nr 8, s. 2-9 

 
„W artykule autor przedstawia rolę i znaczenie rozmów o książkach w rozbudzaniu aspiracji czytelniczych. Autor podkreśla 
znaczenie bibliotek i organizacji pozarządowych działających wspólnie na rzecz poprawy czytelnictwa”. 

 Realne rozmowy w wirtualnym świecie / Tomasz Pawlik // „Bibliotekarz” . – 2017, nr 9, s. 8   
 
„Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej ma być w tym roku szkolnym szybsze i łatwiejsze, a to dzięki 
ujednoliceniu baz danych, odformalizowaniu sposobu wpisywania informacji oraz możliwości jednoczesnego korzystania  
z kilku stanowisk”. 

 SIO na nowych zasadach / Monika Sewastianowicz // „Dyrektor Szkoły”. – 2017, nr 10, s. 52-54 
 
„Z początkiem roku szkolnego weszły w życie zapisy ustawy – Prawo oświatowe dotyczące rady szkoły i placówki, rady 
rodziców oraz samorządu uczniowskiego”. 

 Społeczne organy szkoły po reformie / Michał Łyszczarz // „Dyrektor Szkoły”. – 2017, nr 9, s. 40-43 
 
„Przygotowana w wielkim pospiechu i nerwowej atmosferze reforma edukacji weszła w życie. Oznacza to problemy  
i wyzwania dla całej szkolnej społeczności: uczniów, rodziców i nauczycieli. Z jakim trudnościami będą się oni mierzyć i w jaki 
sposób dyrektor szkoły może ich wspierać?”. 

 Szkolna społeczność w obliczu reformy / Magdalena Goetz // „Dyrektor Szkoły”. – 2017, nr 10, s. 32-36 
 
„Co ma wspólnego moralność nauczycieli z systemem finansowania oświaty? Okazuje się, że ma, bo od tego, jak zostanie 
oceniona postawa moralna pedagoga, zależy jego awans zawodowy, a w konsekwencji także uznaniowa premia, potocznie 
nazywana ‘nauczycielskim 500 plus’, która ma być przyznawana niektórym nauczycielom po 2019 roku – domyślają się 
oponencie takich rozstrzygnięć ”. 

 Tak, nie… / Lidia Jastrzębska // „Nowa Szkoła”. – 2017, nr 8, s. 3-7 
 
„O ile skok Polski w wynikach międzynarodowych testów PISA jest zauważalny, p tyle nie ulega wątpliwości, że najsłabszym 
elementem polskiego systemu oświaty jest wychowanie i kształcenie miękkich umiejętności”. 

 Umiejętności dla rynku pracy jutra / Jan Fazlagić // „Dyrektor Szkoły”. – 2017, nr 10, s. 28-31 
 
„Szczegółowym rozwiązaniem pozwalającym utrzymać zatrudnienie nauczyciela, dla którego brakuje godzin, jest 
uzupełnienie pensum w innej szkole. Polega ono na tym, że nauczyciel – będąc formalnie zatrudniony w jednej szkole na 
pełnym etacie – uzupełnia część godzin pracy w drugiej. Autor przedstawia jakie prawa i obowiązki wiążą się z tym  
w praktyce”. 

 Uzupełnianie etatu w innej szkole – 11 konsekwencji dla nauczyciela / Dariusz Skrzyński  // „Biblioteka  
w Szkole” . – 2017, nr 9, s. 17-20  

 



„Jako jeden z paratekstów filmu zwiastun stanowi interesujący kontekst dla historii oraz krytyki kina i może stać się również 
samodzielnym obiektem szkolnych badań. Na lekcjach języka polskiego będzie efektywnym i atrakcyjnym narzędziem 
dydaktycznym, z pomocą którego nauczyciel może zrealizować wiele tematów lekcji z zakresu kulturowo-literackiego  
i językowego”. 

 „Wkrótce w kinach”: zwiastun filmowy na lekcjach języka polskiego / Justyna Hanna Budzik // „Język Polski w Szkole 
Ponadpodstawowej”. – 2017/2018, nr 1, s. 39-52 

 
„Przy reformowaniu szkolnych programów najwięcej kontrowersji i emocji budzi zazwyczaj wykaz lektur obowiązkowych dla 
języka polskiego. Jakie zatem zamiany nastąpią w edukacji polonistycznej”. 

 Wokół nowej i starej podstawy programowej : refleksje szkolnego polonisty / Edyta Wójcicka // „Język Polski  
w Gimnazjum”. – 2017/2018, nr 1, s. 7-16 

 
„Edukacja przez ruch to system metod i technik kształcenia oparty na preferowanych przez dzieci formach ruchu 
powtarzających się najczęściej w ich spontanicznych, samodzielnie organizowanych zabawach”. 

 Wspieranie całościowego rozwoju dziecka z wykorzystaniem technik i metod systemu „Edukacja przez ruch” / Dorota 
Dziamska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2017, nr 7, s. 3-7 

 
„(…) szkoła jest miejscem, w którym konieczne jest przede wszystkim wdrożenie działań edukacyjnych o tematyce związanej  
z promowaniem zdrowia”. 

 Zaburzenia odżywiania u młodzieży : jak szkoła może pomóc? / Karolina Łagowska // „Wychowanie Fizyczne  
i Zdrowotne”. – 2017, nr 5, s. 26-28 

 
„Literatura i nowe technologie to zróżnicowanie rzeczywistości, które powinny twórczo współistnieć w szkole i wchodzić  
w nieustanny dialog. Aby tak się stało, szkolny polonista powinien zrezygnować ze sztampowych strategii pracy z utworem 
literackim, a w większym stopniu uaktywniać w procesach nauczania-uczenia się te rozwiązania, które zachęcą dzieci  
i młodzież do czynnego i wieloaspektowego odbioru literatury”. 

 Zaproszenie do lektury z wirtualnego świata / Anna Podemska-Kałuża // „Polonistyka”. – 2017, nr 5, s. 25-29 
 
„(…) charakterystyka najważniejszych z proponowanych zmian w sprawowaniu nadzoru w szkołach podstawowych  
i ponadpodstawowych”. 

 Zmiany w nadzorze i wymaganiach / Andrzej Jasiński // „Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 9, s. 28-30 
 
„Reforma edukacji pociąga za sobą konieczność wydania aktów wykonawczych dostosowanych do zmienionej struktury 
systemu oświaty. Konsekwencje te ominęły też przepisów regulujących organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  
w tym: sposobu wydawania orzeczeń, zasad prowadzenia indywidualnego nauczania oraz regulacji dotyczących zajęć dla 
osób niepełnosprawnych”. 

 Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Monika Sewastianowicz // „Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 9, s. 18-20 
 


