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„Innowacja pedagogiczna tu przedstawiona nie tylko zapewniła uczniom solidną dawkę wiedzy, lecz także udoskonaliła ich 
umiejętności analizowania faktów i wyciągania z nich logicznych wniosków”.  

 ABC prawa – innowacja pedagogiczna z wiedzy o społeczeństwie / Justyna Gałuszka // „Wiadomości Historyczne  
z Wiedzą o Społeczeństwie”. – 2019, nr 1, s. 28-31 

 
„Autorka w tekście porusza problematykę relacji człowiek – biblioteka, które wspólnie tworzą ład, harmonię, potrzeby 
kulturalne, pielęgnują prawo do czytania i obcowania z kulturą. Jest to spojrzenie z punktu widzenia czytelnika, jego 
oddziaływania na funkcjonowanie tej placówki, bliskich kontaktów z bibliotekarzem”. 

 Biblioteka to też człowiek / Sandra Stempniewska // „Poradnik Bibliotekarza”. – 2019, nr 1, s. 10-13  
 
„Od dekady uczniowie i nauczyciele obserwują ekspansję tekstów kultury na egzaminie maturalnym. Wzrost ich obecności  
i coraz większe znaczenie, jakie przypisuje się pozaliterackim tekstom kultury, jest konsekwencją rewolucji cyfrowej, ekspansji 
mediów elektronicznych, dominacji kultury wizualnej i ikonosfery Internetu”.  

 Edukacja zorientowana na bogactwo form i znaczeń / Anna Podemska-Kałuża // „Polonistyka”. – 2019, nr 2, s. 10-15 
 
„Krótkie omówienie procedur egzaminacyjnych”.  

 Egzamin ósmoklasisty krok po kroku / Małgorzata Nowak // „Dyrektor Szkoły”. – 2019, nr 2, s. 16-20 
 
„W dzisiejszych czasach bardzo wiele słyszy się o różnego rodzaju coachach, którzy oferują szeroki zakres usług, pomagając 
swoim klientom poprzez wspieranie ich w realizacji życiowych planów i marzeń. Skąd jednak można wiedzieć, czy dany coach 
zna się na swojej pracy i czy jego pomoc będzie najlepsza z możliwych? Jak zaufać takiej osobie i samej idei coachingu?”.  

 Elementy coachingu w edukacji – czy warto? / Ewa Ostarek // „Życie Szkoły”. – 2019, nr 2, s. 20-24 
 
„Niniejsze opracowanie dotyczy obowiązku zapewnienia warunków umożliwiających specjalną organizację nauki i metod 
pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.  

 Finansowanie kształcenia specjalnego / Agata Piszko // „Dyrektor Szkoły”. – 2019, nr 2, s. 38-41 
 
„W zawodzie nauczyciela czynnikiem stresogennym jest nie tylko praca z uczniem i wszystko, co się z tym wiąże, ale przede 
wszystkim relacje interpersonalne pracowników danej placówki. To one w głównej mierze decydują o klimacie w pracy  
i wpływają na samopoczucie. Złe relacje mogą prowadzić do powstania przemocy interpersonalnej zwanej mobbingiem”.  

 Mobbing wśród nauczycieli / Marta Komorowska // „Remedium”. – 2019, nr 2, s. 5-7 
 
„Ograniczenie obecności muzyki poważnej w edukacji polonistycznej jest konsekwencją negatywnego zjawiska kulturowego: 
współczesne nastolatki mają bardzo rzadko kontakt z kanonem muzycznym w szkole i poza nią”.  

 Muzyka na lekcjach języka polskiego: coraz większa nieobecność? / Anna Podemska-Kałuża // „Polonistyka”. – 2019, nr 
2, s. 10-15 

 
„Patrząc na zabawy dzieci w przedszkolu, jesteśmy często świadkami nadawania znaczeń. Konstruują, budują z klocków 
różnorodne formy i przedstawiają nam, że to parking, autostrada, stadion itp. (…) W rzeczywistości jesteśmy świadkami 
nadawania znaczeń i ich wykorzystania w zabawie”.  

 Nadawanie znaczeń – zagadnienie nowe w podstawie programowej / Dorota Dziamska // „Wychowanie  
w Przedszkolu”. – 2019, nr 2, s. 38-41 

 
„Autorka omawia pojęcie nomofobii. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że naukowcy wykryli i nazwali nową chorobę 
cywilizacyjną. Nomofobia jest irracjonalnym strachem przed brakiem komórki w zasięgu ręki lub jej utratą. W artykule 
omawia jak jej przeciwdziałać”. 

 Nomofobia – nowa choroba cywilizacyjna / Iwona Wolińska // „Biblioteka w Szkole” . – 2019, nr 2, s. 4-6 
 
„CBL – to model nauczania, w którym stawia się uczniów przed bardzo poważnymi wyzwaniami (…). PBL jest to model 
nauczania zgodnie z metodą rozwiązywania problemów”.  

 Nowoczesne modele uczenia – challange based learning i problem based learning / Aleksandra Kubala-Kulpińska // 
„Polonistyka”. – 2019, nr 2, s. 42-44 

 
 
 



„Technologie nie mogą wszystkiego zastąpić, ale są nieodłącznym elementem codzienności, wart więc tak pokierować pracą 
uczniów i swoją, by na służyły, a nie były przeszkodą, czymś »co trzeba, bo takie mamy czasy«”.  

 O historii inaczej, czyli TIK na lekcjach historii / Wiktoria Knap // „Wiadomości Historyczne z Wiedzą  
o Społeczeństwie”. – 2019, nr 1, s. 40-42 
 

„(…) zakres zmian dotyczy m.in. uwzględnienia diagnozy funkcjonalnej, zintegrowania działań nauczycieli i specjalistów 
szkolnych w zakresie udzielania pomocy oraz ich nowych zadań wynikających z diagnozy funkcjonalnej, a także innych zasad 
współpracy z poradnią”.  

 Perspektywy zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Agata Sierota // „Remedium”. – 2019, nr 2, s. 8-9 
 
„Minął pierwszy rok wdrażania nowej podstawy programowej w ośmioklasowej szkole podstawowej (…). Z jakimi dylematami 
spotkali się uczniowie, nauczyciele i rodzice?”.  

 Podstawa programowa a program nauczania, podręcznik, liczba godzin, chronologia, czyli jak efektywnie realizować 
podstawę programową w klasie siódmej ośmioklasowej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 / 
Aneta Sarbinowska-Murawiecka // „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”. – 2019, nr 1, s. 43-46 

 
„Dzięki swobodzie poruszania się w zabawach systemu EPR dzieci doświadczają pracy zespołowej niedyrektywnej. Choć 
zabawy zawierają w sobie również aspekt zadaniowy, dzieci wykonują to zadanie w swoim tempie z zachowaniem prawa do 
subiektywnej interpretacji”.  

 Rozwój zachowań społecznych dziecka jako konsekwencja pracy systemem Edukacja przez ruch / Dorota Dziamska // 
„Życie Szkoły”. – 2019, nr 2, s. 8-14 

 
„Autorka w artykule przedstawia materiały na temat tolerancji oraz scenariusz zajęć. Temat tolerancji jest obecnie bardzo 
medialny i jednocześnie niezbędny w procesie edukacji”. 

 Tolerancja : jestem taki sam jak ty, czy może inny? / Urszula Tobolska // „Poradnik Bibliotekarza”. – 2019, nr 2, s. 35 – 37  
 
„Tutoring mieści się w koncepcji edukacji spersonalizowanej. W niej dostrzega się wszystkie aspekty rozwoju człowieka: 
intelektualny, duchowy, emocjonalny, fizyczny, społeczny”.  

 Uczyć w relacji : tutoring w edukacji wczesnoszkolnej / Małgorzata Wróblewska // „Życie Szkoły”. – 2019, nr 2, s. 2-5 
 
„Uważność to świadomość doznań zmysłowych oraz emocji, myśli i odczuć fizycznych, które pojawiają się w bieżącej chwili. 
Towarzyszy jej postawa akceptacji, która pozwala raczej być świadomym np. emocji, niż je osądzać”.  

 Uważność w edukacji wczesnoszkolnej / Eryk Ołtarzewski // „Życie Szkoły”. – 2019, nr 2, s. 29-35 
 
„Gra może stanowić element ewaluacji przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów poprzez wykonywanie ciągu zadań 
praktycznych, opartych na analizie i interpretacji danych geograficznych”.  

 W grobowcu faraona : scenariusz gry edukacyjnej / Maria Słobodzian // „Geografia w Szkole”. – 2019, nr 1, s. 19-21 
 
Autorka w tekście przedstawia takie kwestie jak: pojęcie wolontariatu, aspekty prawne, nawiązanie współpracy, dotarcie do 
potencjalnych kandydatów, zakres prac wolontariuszy w bibliotece. Tekst stanowi wprowadzenie do zagadnień 
wolontariatu”. 

 Wolontariat w bibliotece / Monika Marciniak // „Poradnik Bibliotekarza”. – 2019, nr 1, s. 4-9  
 


