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Aura 

• miesięcznik poświęcony ochronie środowiska. 

 

Biblioteka – Centrum Informacji 
• kwartalnik dla bibliotekarzy, propagujący model  

biblioteki 2.0 (ICIM, Internet, e-learning, nowe media). 

 

Biblioteka w Szkole 

• miesięcznik pracowników bibliotek oświatowych. 

 

 

Bibliotekarz 

• miesięcznik dla bibliotekarzy bibliotek różnych typów 

    w szczególności publicznych i naukowych. 

 

Biologia w Szkole 

• dwumiesięcznik dla nauczycieli przyrody i biologii na 
wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach 
szkół. 

 

Biuletyn IPN 

• miesięcznik Instytutu Pamięci Narodowej poświęcony 
najnowszej historii Polski. 



 

Chemia w Szkole 

• dwumiesięcznik dla nauczycieli chemii wszystkich typów 
szkół oraz wykładowców i studentów chemii  
o kierunkach pedagogicznych. 

 

 

Cogito 

• dwutygodnik edukacyjny dla uczniów szkół średnich. 

 

 

Dyrektor Szkoły 

• miesięcznik dla dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek 
oświatowych, kierowniczej kadry oświatowej. 

 
 
 

 

Edukacja 

• kwartalnik o charakterze naukowym, poświęcony 
współczesnym problemom kształcenia i wychowania 
oraz perspektywom rozwoju oświaty. 

 

 

Edukacja Wczesnoszkolna 
 kwartalnik przeznaczony dla nauczycieli klas I–III  

o charakterze dydaktycznym, z położeniem akcentu na 
współpracę środowiska naukowego i nauczycielskiego. 

 

Fizyka w Szkole 

• dwumiesięcznik dla nauczycieli fizyki na wszystkich 
poziomach nauczania i w różnych typach szkół. 

 

Geografia w Szkole 

• dwumiesięcznik dla nauczycieli geografii w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych. 

 
 
 



 

Głos Nauczycielski 
• tygodnik społeczno-oświatowy, organ prasowy Związku 

Nauczycielstwa Polskiego. 

 
 
 
 

 

Guliwer 
• kwartalnik poświęcony literaturze dla dzieci i młodzieży. 

 
 
 
 
 

 

Inspiracje 

• kwartalnik informacyjny Świętokrzyskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

 

 

 

 

 

 

Język Polski w Szkole Podstawowej 
• kwartalnik dla nauczycieli uczących języka polskiego 

w szkole podstawowej. 
 
 
 

 

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 
• kwartalnik dla nauczycieli uczących języka polskiego  

w szkole ponadpodstawowej. 
 
 

 

Kronika Sejmowa 
• dwutygodnik Kancelarii Sejmu RP, informujący o pracach 

Sejmu i jego organów. 
 
 
 



 

Kwartalnik Pedagogiczny 
• kwartalnik naukowy dla osób zainteresowanych 

problematyką edukacji, zwłaszcza dla nauczycieli 
akademickich oraz studentów nauk humanistycznych  
i społecznych. 

 

Matematyka 
• miesięcznik dla nauczycieli matematyki na wszystkich 

poziomach nauczania, w różnych typach szkół. 
 
 

 

 
 

 

Nasz Region 

• miesięcznik pełniący funkcję świętokrzyskiego 
informatora samorządowego. 

 
 
 
Pedagogika społeczna   

• kwartalnik naukowy, którego tematyka koncentruje się 
m.in. na teorii, metodologii oraz dziejach pedagogiki 
społecznej w Polsce i na świecie. 

 
 
Polityka społeczna   

• miesięcznik naukowy zajmujący się sprawami człowieka 
i rodziny, problemami socjalnymi, polityką zatrudnienia 
oraz zabezpieczenia społecznego. 

 

 

 
 

 
Polonistyka   

• miesięcznik poświęcony metodyce nauczania literatury  
i języka polskiego dla nauczycieli polonistów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. 

 

Poradnik Bibliotekarza 
 miesięcznik dla bibliotek publicznych, szkolnych  

i pedagogicznych o charakterze problemowo 
warsztatowym i popularnym. 

 
 

 



 

Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 
• miesięcznik dla wychowawców, pedagogów i instytucji 

opiekuńczo-wychowawczych, pracowników poradni 
pedagogiczno-psychologicznych i nauczycieli. 

 

Remedium 

• miesięcznik poświęcony profilaktyce i promocji 
zdrowego stylu życia. 

 
 

 

Szkoła Specjalna 
• dwumiesięcznik poświęcony pedagogice specjalnej. 

 
 

 

Tygodnik Skarżyski   
• lokalny tygodnik informacyjny miasta Skarżyska-

Kamiennej i powiatu skarżyskiego. 
 

 

 

Wiadomości Historyczne 
• dwumiesięcznik edukacyjny dla nauczycieli historii  

i wiedzy o społeczeństwie na wszystkich poziomach 
nauczania i we wszystkich typach szkół. 
 

 

 

 

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 
• miesięcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego, 

trenerów uczniowskich klubów sportowych, szkolnej 
służby zdrowia, studentów. 

 
 
 
Wychowanie Na Co Dzień  

• miesięcznik podejmujący aktualną problematykę 
szeroko pojętej edukacji z jej wielorakimi powiązaniami 
w obszarach życia społecznego, kulturalnego, 
ekonomicznego. 



 

Wychowanie w Przedszkolu 
• miesięcznik dla nauczycieli przedszkoli ioddziałów 

przedszkolnych, dyrektorów tych placówek, a także 
studentów i pracowników naukowych wyższych uczelni. 

 

Życie Szkoły 
• miesięcznik poświęcony edukacji wczesnoszkolnej, dla 

nauczycieli klas I-III, studentów kierunków 
pedagogicznych oraz rodziców. 

 


