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„Autorka w artykule przedstawia nowoczesne rozwiązania, które warto wykorzystać na zajęciach bibliotecznych ( i nie tylko). 
Jest to dostępny przegląd aplikacji i możliwych rozwiązań. Pomoże to cyfrowym tubylcom w przyswajaniu wiedzy  
i rozwijaniu zainteresowań cyfrowych”. 

 Cyfrowi tubylcy lubią aplikacje / Agnieszka Łaszczych // „Biblioteka w Szkole”. – 2019, nr 12, s. 10 -13  
 
„Fotografia może stanowić ważną pomoc w dostarczaniu konkretnego materiału dla podstaw kształtowania się myślenia 
historycznego, a także pełnić funkcję weryfikacyjną, pozwalając na konfrontowanie zdobytej wiedzy o postaciach lub 
wydarzeniach przedstawionych na zajęciu i zachęcać do głębszego zainteresowania faktami na nim przedstawionymi”.  

 Fotografia „opozycyjna” jako źródło edukacji o Polsce Ludowej / Barbara Techmańska, Małgorzata Skotnicka-Palka // 
„Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”. – 2019, nr 6, s. 21-24 

 
„Nastolatki, które spędzają czas głównie przed ekranem, są bardziej nieszczęśliwe niż te, które podejmują jakiekolwiek inne 
aktywności”.  

 iGen – pokolenie Internetu / Sylwia Pawłowska // „Remedium”. – 2019, nr 12, s. 22-24 
 
„Podstawa programowa obecnie kładzie nacisk na ukazanie historii Polski przez pryzmat celowo wybranych postaci (…) takie 
ukazanie treści powoduje zamazanie ogólnego obrazu historii PRL-u”.  

 Kierunki zmian w nauczaniu o Polsce Ludowej w zreformowanej szkole podstawowej / Anna Gołębiowska // 
„Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”. – 2019, nr 6, s. 28-32 

  
„Autorka w tekście podsumowuje rynek wydawniczy dla dzieci i młodzieży. Przedstawia aktualności z poszczególnych 
wydawnictw, zwraca na trendy, ciekawe wydawnictwa, nagrodzone książki. Jest to znakomity materiał praktyczny dla 
bibliotekarzy, pomocny w pracy zawodowej”. 

 Książki edukacyjne w natarciu : co słychać u wydawców? / Michał Zając // „Poradnik Bibliotekarza”. – 2019, nr 12, s. 9-14  
 
„Dziecko prześladowane przez rówieśników często bywa smutne i płaczliwe, ma też tendencje do huśtawek nastrojów, łatwo 
się irytuje i wybucha nieadekwatną złością”.  

 Mobbing rówieśniczy / Anna Naruszewicz // „Remedium”. – 2019, nr 12, s. 8-10 
 
„Budowanie i trening dociekliwości na lekcjach geografii i przyrody”.  

 PAW i DART’s / Danuta Piróg // „Geografia w Szkole”. – 2019, nr 6, s. 34-38 
 
„Wolontariat jest istotnym elementem pracy szkół. Ustawa – Prawo oświatowe sprecyzowała to zagadnienie, dała też 
większą samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania i wyrażania projektów realizowanych przez 
wolontariuszy. W efekcie wolontariat stał się istotnym elementem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego”.  

 Prawne aspekty wolontariatu / Andrzej Michalik // „Dyrektor Szkoły”. – 2019, nr 12, s. 34-37 
 
„Artykuł opisuje prawne podstawy funkcjonowania tych burs i internatów oraz problemy, z jakimi się borykają”.  

 Problemy burs i internatów / Małgorzata Nowak // „Dyrektor Szkoły”. – 2019, nr 12, s. 15-19 
 
„Procedura szczegółowo przedstawia zagadnienia dotyczące kolejnych czynności wykonywanych w toku postępowania          
w sprawie oceny pracy nauczyciela wraz z ich terminami”.  

 Procedura oceny pracy nauczyciela / Piotr Gąsiorek // „Dyrektor Szkoły”. – 2019, nr 12, s. 72-75 
 
„Ogrom zajęć dodatkowych bardzo często uniemożliwia dzieciom spożytkowanie energii w sposób adekwatny do ich potrzeb. 
A przecież dzieci najwięcej uczą się poprzez ruch, zabawę i spontaniczne odkrywanie”.  

 Przestrzeń przedszkolaka – jak wspierać rozwój integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym / Marta Baj-Lieder 
// „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2019, nr 10, s. 12-15 

 
„Sugestopedia – metoda ta używa pozytywnych sugestii tak, aby uczniowie mieli wewnętrzne przekonanie o tym, że uda im 
się opanować dane treści. A tym samym, że odniosą swój mały sukces edukacyjny”.  

 Sugestopedia w edukacji – tak czy nie? / Ewa Ostarek // „Życie Szkoły”. – 2019, nr 9, s. 19-24 
 
„Współcześnie jako cenny i bardzo przydatny w kształceniu należy uznać obszerny dorobek półwiecznego istnienia Polskiej 
Kroniki Filmowej, propagandowego magazynu informacyjnego w PRL (…). Zapisane materiały są dziś dostępne w kilku 
miejscach i jako materiał źródłowy stanowią cenną pomoc dydaktyczną”.  



 Ślady w kadrach : filmowe archiwalia w edukacji historycznej / Marek Kosma-Cieśliński // „Wiadomości Historyczne z 
Wiedzą o Społeczeństwie”. – 2019, nr 6, s. 25-27 

 
„Atrakcyjne dla przedszkolaka słowo to takie, z którego dziecko poprzez ruch i użycie jego znaczenia rozpocznie dynamiczną 
zabawę, stworzy obraz jak kadr filmowy o wielu kontekstach, które uzmysłowiają dziecku wielorakie zastosowanie 
wybranego słowa”.  

 Tekst literacki jako źródło obrazów do konstrukcji zintegrowanych sytuacji edukacyjnych metodą dynamicznych obrazów 
w przedszkolu / Dorota Dziamska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2019, nr 10, s. 31-35 

 
„Co mają na myśli uczniowie, mówiąc o nienajlepszej atmosferze czy ‘słabym’ klimacie w klasie”.  

 Tworzenie pozytywnego klimatu w klasie / Joanna Wieremiejewicz-Podkościelna // „Życie Szkoły”. – 2019, nr 9, s. 29-33 
 
„W sytuacji przebodźcowania nadmiarem informacji, system uwagowy zaczyna gorzej funkcjonować, ponieważ stopniowo 
adaptuje się do licznych bodźców i przestaje być wrażliwy na to, iż nie są one dla człowieka istotne”.  

 Uważność – dlaczego tak wiele dzieci ma z nią problem? / Marta Molińska // „Remedium”. – 2019, nr 12, s. 5-7 
 
„Autorka w artykule przede wszystkim zachęca do czytania Baśni. Artykuł napisany jest pod katem wykorzystania motywów 
baśni w filmach, serialach i reklamach”. 

 Wpływ baśni braci Grimm na współczesną kulturę masową / Beata Ambrozy // „Poradnik Bibliotekarza”. – 2019, nr 12, s. 
5-8 

 
„Opracowanie zawiera najważniejsze informacje dotyczące oceny pracy nauczyciela – zasady, terminy, dokumenty, tok 
postępowania – ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 września”.  

 Zasady dokonywania oceny pracy / Bogusława Wojtczak // „Dyrektor Szkoły”. – 2019, nr 12, s. 68-71 
 


