
CZASOPISMA BIEŻĄCE 2020 r. 

Dostępne w  Bibliotece Pedagogicznej w Legnicy.  

 

Tytuł czasopisma 
I 

Strona www. 

Częstotliwość ukazywania 
się  

Opis czasopisma 

Biblioteka – Centrum Informacji 
 

 
 

 
 

kwartalnik 

Dodatek do czasopisma „Biblioteka w Szkole”.  Czasopismo przybliżające proces 
cyfryzacji biblioteki i edukacji. 

Biblioteka w Szkole 
 
https://www.bibliotekawszkole.pl/ 
 

 
 

 
 

miesięcznik 

Adresowany do nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli przedmiotów humanistycznych 
i klas I-III szkół wszystkich typów.  
Zawiera materiały praktyczne - m.in. porady ekspertów, scenariusze zajęć, materiały 
repertuarowe i promocyjne oraz wiele porad prawnych. Poza tym opinie, dyskusje, 
informacje środowiskowe. 
 

https://www.bibliotekawszkole.pl/


Bliżej Przedszkola 
 
https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik 
 

 
 

 
 
 

miesięcznik 

Czasopismo dla nauczycieli przedszkola. Zamieszcza artykuły, scenariusze zajęć w 
obrębie dwóch kręgów tematycznych, ilustracje i fotografie do pracy z dziećmi, karty 
pracy oraz plakaty tematyczne 

Chemia w Szkole 
 
http://www.aspress.com.pl/chemia/ 
 

 
 
 

 
 

dwumiesięcznik 

Czasopismo dla nauczycieli chemii wszystkich typów szkół oraz wykładowców i 
studentów chemii o kierunkach pedagogicznych. Ukazuje się od 1954 roku. 
W czasopiśmie znajdziesz m.in.: 

Informacje  najnowszych osiągnięciach chemii; 
propozycje metodyczne, ułatwiające właściwą realizację nowych programów 
nauczania oraz przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych z chemii i 
testów na koniec gimnazjum; 
praktyczne wskazówki, dotyczące eksperymentów chemicznych i bezpieczeństwa 
na lekcjach chemii; 
zadania wraz z rozwiązaniami z polskich i międzynarodowych olimpiad 
chemicznych oraz krajowych konkursów chemicznych dla uczniów gimnazjów i 
szkół średnich; 
informacje o nowościach wydawniczych: podręcznikach, książkach 
popularnonaukowych oraz opracowaniach ukazujących się w czasopismach 
międzynarodowych. 
 
 
 
 

https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik
http://www.aspress.com.pl/chemia/


 
 
 
 

Dyrektor Szkoły. Miesięcznik 
Kierowniczej Kadry Oświatowej 

 
https://www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-
szkoly,7340.html?_ga=2.134227385.936085463.
1532604706-346363880.1532604706&skad=abc 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

miesięcznik 

 
 
 
 
Kompendium wiedzy z zakresu zarządzania szkołą, prawa, finansów oraz polityki 
oświatowej. Poruszane są  te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi 
dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do 
kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem. Zawartość 
merytoryczną stanowią najaktualniejsze zagadnienia wynikające ze zmian w 
prawie, planów MEN, kalendarza zadań dyrektora. 

Edukacja Wczesnoszkolna 
 
http://wydped.pl/ew-20172018/864-edukacja-
wczesnoszkolna-20172018-nr-1.html 

 
 

 
kwartalnik 

Kwartalnik przeznaczony dla studentów i nauczycieli klas I–III. Czasopismo ma 
charakter dydaktyczny, z położeniem akcentu na współpracę środowiska naukowego 
i nauczycielskiego. Redaktorzy i autorzy za cel stawiają sobie inspirowanie nauczycieli 
klas I–III do organizowania aktywizującego dzieci środowiska uczenia się. 
W czasopiśmie znaleźć można stałe działy, w których – w związku z tematem 
przewodnim numeru – publikują zaproszeni przez redaktora autorzy: 
1. Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej. 
2. Doświadczenia i projekty. 
3. Scena szkolna/Scenariusze zajęć. 
4. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej. 
5. Recenzja. 

https://www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html?_ga=2.134227385.936085463.1532604706-346363880.1532604706&skad=abc
https://www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html?_ga=2.134227385.936085463.1532604706-346363880.1532604706&skad=abc
https://www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html?_ga=2.134227385.936085463.1532604706-346363880.1532604706&skad=abc
http://wydped.pl/ew-20172018/864-edukacja-wczesnoszkolna-20172018-nr-1.html
http://wydped.pl/ew-20172018/864-edukacja-wczesnoszkolna-20172018-nr-1.html


 

6. Bibliografia tematyczna. 
Nr 1  z  2017/2018 dostępny tylko w wersji elektronicznej. 

Fizyka w Szkole z Astronomią 
 
http://www.aspress.com.pl/fizyka.html 
 

 
 

 
 

2-miesięcznik 

Czasopismo dla nauczycieli fizyki na wszystkich poziomach nauczania i w różnych 
typach szkół. Dla pasjonatów fizyki i astronomii, dla uczniów i studentów. 
Na łamach czasopisma znajdziecie m.in.: 

informacje o najnowszych osiągnięciach fizyki i astronomii, jak i o historii rozwoju 
tych dyscyplin 
prezentację nowoczesnych metod nauczania, 
porady praktyków jak zainteresować uczniów przedmiotem,  
propozycje aktywnych formy pracy z uczniem, połączone z szeroko pojętą 
integracją międzyprzedmiotową; 
testy i zadania o różnym stopniu trudności, 
felietony, konkursy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aspress.com.pl/fizyka.html


Głos Nauczycielski 
 
http://www.glos.pl/ 
 

 
 

 
 

tygodnik 

Tygodnik Społeczno-Oświatowy. Publikuje materiały z zakresu oświaty i 
wychowania, spraw środowiska nauczycielskiego, a także działalności ZNP.  
 

Głos Pedagogiczny 
 
https://www.glospedagogiczny.pl/ 

 
 

 
 

miesięcznik 

64 strony praktycznych artykułów i scenariuszy przygotowywanych co miesiąc przez 
najlepszych specjalistów oraz dostęp do numerów archiwalnych podejmujących 
tematy związane m.in. z codzienną pracą pedagoga i psychologa szkolnego, 
problemami współczesnej młodzieży czy samodoskonaleniem. 
W każdym numerze w dziale "Lekcja wychowawcza z pomysłem" zamieszczamy 
scenariusze lekcji przygotowane przez doświadczoną psycholożkę i 
psychoterapeutkę poznawczo-behawioralną. 
Scenariusze, rozpisane krok po kroku, stanowią gotowy materiał do wykorzystania w 
pracy wychowawczej lub twórczego przetworzenia. Przeprowadzenie zajęć ułatwią 
merytoryczne i praktyczne wskazówki, a także wyszczególnienie materiałów do zajęć 
oraz form i metod pracy z uczniami. 
W dziale Narzędziownia znajdują się przydatne materiały do wykorzystania na lekcji, 
stanowiące uzupełnienie opisu. 
Wśród scenariuszy lekcji wychowawczych znajdziecie opracowanie takich tematów 
jak stres uczniowski, cyberbezpieczeństwo, zazdrość i rywalizacja, trudne emocje czy 
mechanizmy powstawania uzależnień.  
 
 
 
 
 
 

http://www.glos.pl/
https://www.glospedagogiczny.pl/


Język Polski w Szkole Podstawowej 
 
http://wydped.pl/ivvii-20172018/865-jezyk-
polski-w-szkole-podstawowej-20172018-nr-
1.html 

 

 
 
 

półrocznik 

Ukierunkowany na prezentację najnowszych edukacyjnych rozwiązań proponuje 
nauczycielom języka polskiego m.in.: 

materiały metodyczne: scenariusze lekcji, także cykle, z lekturą, zbiorem zadań i 
ćwiczeń ukierunkowane na kształcenie umiejętności odbioru, wykorzystania, 
analizy i interpretacji tekstów kultury oraz tworzenia wypowiedzi, 
pomoce: karty pracy, testy, sprawdziany, teksty przewodnie, autorskie 
narzędzia metodyczne, materiały przygotowujące do sprawdzianów 
zewnętrznych, 
scenariusze zajęć pozalekcyjnych, programy i projekty integrujące treści 
przedmiotowe, 
artykuły naukowe: źródłowe, przeglądowe, polemiczne, szkice 
krytycznoliterackie, 
opisy i analizy zagadnień: polityka oświatowa, diagnostyka edukacyjna i 
ewaluacja, realizacja PP, innowacje pedagogiczne, autorskie programy 
nauczania, 
rekomendacje aktualnej literatury przedmiotu, informacje o ważnych 
wydarzeniach środowiskowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wydped.pl/ivvii-20172018/865-jezyk-polski-w-szkole-podstawowej-20172018-nr-1.html
http://wydped.pl/ivvii-20172018/865-jezyk-polski-w-szkole-podstawowej-20172018-nr-1.html
http://wydped.pl/ivvii-20172018/865-jezyk-polski-w-szkole-podstawowej-20172018-nr-1.html


 
 
 

Język Polski w Szkole 
Ponadpodstawowej 

 
http://wydped.pl/srednia-20172018/867-jezyk-
polski-w-szkole-ponadpodstawowej-20172018-
nr-1.html 

 

 
 
 

 
 
 

półrocznik 

 
 
 
 
 
 
Czasopismo przedmiotowo-metodyczne, adresowane do nauczycieli liceum, 
technikum i szkoły branżowej I i II stopnia. W każdym numerze kwartalnika artykuły, 
szkice i doniesienia z badań empirycznych, artykuły o tematyce zawodoznawczej, 
teksty teoretycznometodyczne i świetnie zaplanowane scenariusze lekcji z  
materiałem nauczania oraz recenzje ważnych dla szkolnej polonistyki publikacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wydped.pl/srednia-20172018/867-jezyk-polski-w-szkole-ponadpodstawowej-20172018-nr-1.html
http://wydped.pl/srednia-20172018/867-jezyk-polski-w-szkole-ponadpodstawowej-20172018-nr-1.html
http://wydped.pl/srednia-20172018/867-jezyk-polski-w-szkole-ponadpodstawowej-20172018-nr-1.html


 

Kwadrans Akademicki 
 
http://www.pwsz.legnica.edu.pl/biuletyn-0-11-0 

 
 

 
 

 
 

miesięcznik 

 
 
 
Biuletyn informacyjny PWSZ im. Witelona w Legnicy 

Meritum. Mazowiecki Kwartalnik 
Edukacyjny 

 
http://meritum.edu.pl/ 
 

 

 
 
 

kwartalnik 

Kwartalnik MERITUM jest redagowany przez zespół nauczycieli konsultantów 
Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z 
pracownikami Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów oraz 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie. 
Każde wydanie kwartalnika poświęcone jest innemu tematowi wiodącemu 
prezentowanemu wieloaspektowo - od stanu badań w danej dziedzinie, poprzez 
dorobek nauczycieli i szkół po przykłady rozwiązań praktycznych. 
Autorami artykułów są autorytety naukowe w dziedzinie jakości pracy szkoły, 
oceniania i egzaminowania, specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, 
nauczyciele innowatorzy, dyrektorzy placówek oświatowych. 
Utrzymanie konwencji stałych działów sprzyja przejrzystości pisma i ułatwia jego 
odbiór. 
Dzięki "Meritum" poznacie nowe koncepcje pedagogiczne, innowacyjne rozwiązania 
programowe i metodyczne, recenzje interesujących i przydatnych książek, 
aktualizację prawa oświatowego. 
 

http://www.pwsz.legnica.edu.pl/biuletyn-0-11-0
http://meritum.edu.pl/


 

Panorama Legnicka 
 

 
 

 
 

 
 

tygodnik 

 
 
Tygodnik poświęcony życiu mieszkańców powiatu legnickiego. Ma charakter 
informacyjno-publicystyczny, zajmuje się głównie tematyką regionalną. Tygodnik 
skierowany jest do mieszkańców Legnicy, Lubina, Złotoryi, Głogowa, Polkowic, 
Jawora i okolic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poradnik Bibliotekarza 
 

http://poradnikbibliotekarza.pl/new/ 
 

 

 
 

miesięcznik 

Pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Jest ogólnopolskim 
miesięcznikiem wydawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ukazuje się 
od października 1949 r. W swojej 60-letniej działalności spełniało i nadal spełnia w 
bibliotekarstwie ważną rolę edukacyjną, kulturotwórczą, metodyczną i informacyjną, 
będąc propagatorem innowacyjności, rozwoju i nowoczesności polskich bibliotek. 
Poradnik jest czasopismem problemowo-warsztatowym o charakterze popularnym. 
Ukazuje się w wersji papierowej i od 15.02.2008 r. elektronicznej (dostępne on-line 
są roczniki 1999-2006). 
 
 
 

http://poradnikbibliotekarza.pl/new/


Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 
 
https://problemyopiekunczo-
wychowaw.pl/resources/html/cms/MAINPAGE 
 

 

 
 

miesięcznik 
(10 numerów w roku) 

Miesięcznik poświęcony szeroko rozumianej problematyce opiekuńczo-
wychowawczej w Polsce i na świecie. Działy: aktualne problemy opieki i wychowania, 
doświadczenia i propozycje metodyczne, czytelnicy piszą, z zagranicy, z tradycji, 
kształcenie i doskonalenie zawodowe, seminaria i narady. Zawiera wkładkę pt. 
"Przygotowanie do życia w rodzinie „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” są 
periodykiem (10 numerów w roku) wydawanym od roku 1961, dostępnym w 
prenumeracie. Kompleksowo przedstawiają aktualne problemy opieki, wychowania i 
wsparcia społecznego, z uwzględnieniem ich aspektów teoretycznych, rezultatów 
badań i diagnoz, propozycji praktycznych, a szczególnie szeroko zweryfikowanych 
doświadczeń. Prezentują nowe – rodzime i zagraniczne – idee, koncepcje oraz 
rozwiązania opiekuńcze i wychowawcze dotyczące funkcjonowania dzieci i młodzieży 
we wszystkich środowiskach ich życia. W ostatnich latach szczególnie wiele miejsca 
zajmują w czasopiśmie zagadnienia związane z reformą systemu pomocy dziecku i 
rodzinie, doradztwem psychologiczno-pedagogicznym oraz wzmacnianiem 
opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły i innych instytucji edukacyjnych. W tym 
roku problematyka ta zostanie poszerzona o rozpoznanie szans i zagrożeń 
wychowawczych związanych z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w wirtualnych 
środowiskach społecznych. 

Remedium 
 
http://www.remedium-psychologia.pl/ 
 

 
 

 
 

miesięcznik 

Miesięcznik poruszający problemy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowego stylu 
życia, wydawany od 1993 roku przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii. To profesjonalny miesięcznik,w którym można znaleźć bieżące i 
aktualne informacje z zakresu nowoczesnej metodologii wychowania i profilaktyki. 
Promuje integralne podejście do profilaktyki zachowań problemowych dzieci i 
młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju, takich jak: 
HIV i AIDS, przestępczość i przemoc, samobójstwa, wypadki i urazy oraz uzależnienia 
od substancji i czynności.. W Remedium w przystępny sposób prezentowana jest 
wiedza z zakresu: 

 pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej 
w środowisku szkolnym i rodzinnym; 

 szkolnych programów profilaktycznych, ich opracowywania, ewaluacji i 
wdrażania; 

 badań (polskich i zagranicznych) dotyczących dzieci i młodzieży, edukacji, 
promocji zdrowia psychicznego i in. 

https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
http://www.remedium-psychologia.pl/


Sygnał. Magazyn Wychowawcy 
 
https://sygnal.oficynamm.pl/ 
 

 

 
2-miesięcznik 

SYGNAŁ to: 
 aktualne problemy wychowawcze 
 ważne społecznie tematy 
 przykładowe scenariusze lekcji w teczce nauczyciela 
 szkoła jutra, czyli jak nauczać innowacyjnie 
 wskazówki, jak dbać o głos 
 neuronauka a praca z uczniami 
 mentoring w pracy nauczyciela 
 ciekawe premiery kinowe i recenzje książek 
 porady prawnika 
 specjalny dział dla nauczycieli klas I-III 
 felietony 
 aktualności i kalendarium 

To miesięcznik dla nauczycieli i wychowawców, poruszający najważniejsze dla nich 

zagadnienia : wychowanie w szkole i lekcje wychowawcze.  

Czasopismo powstało z myślą o nauczycielach, którym zależy na skutecznym i 

nowoczesnym wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej. Wydawcą pisma jest Oficyna 

Wydawnicza MM Wydawnictwo Prawnicze w Poznaniu, a redaktorem naczelnym 

Aneta Mizera. Autorami materiałów publikowanych na łamach miesięcznika są 

pedagodzy, psycholodzy, trenerzy, metodycy, terapeuci, doświadczeni wychowawcy 

oraz osoby bezpośrednio związane ze środowiskiem szkolnym. Czasopismo 

przedstawia konkretne przykłady rozmów i działań, rozwiązania „krok po kroku”, 

opinie, relacje oraz porady i wskazówki związane z wychowaniem w szkole. 
Szkoła Specjalna 

 
http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/ 
 

 
 

2-miesięcznik 
(5 numerów w roku) 

Czasopismo stworzone przez Marię Grzegorzewską wychodzi od 1924 roku. Jest 
jednym z pierwszych w Europie periodyków poświęconych badaniom nad rozwojem, 
wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 
W centrum uwagi są także zagadnienia funkcjonowania, kształcenia i wspierania 
dorosłych osób z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i tych 
wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. 
Procesy rehabilitacji, resocjalizacji, rewalidacji, terapii i wspierania analizowane są w 
aspektach teoretycznym i empirycznym, prawnym i metodycznym. Prezentowane są 

https://sygnal.oficynamm.pl/
http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/


 
 

również wydarzenia naukowe o zasięgu krajowym i zagranicznym, wymieniane 
doświadczenia, zwłaszcza z dobrej praktyki pedagogicznej. 
Każdy numer czasopisma recenzowany jest przez 2 niezależnych ekspertów z 
uwzględnieniem zaleceń MNiSW zawartych w broszurze „Dobre praktyki w 
procedurach recenzyjnych w nauce” (2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Świetlica w Szkole 
 
https://swietlicawszkole.pl/#home 
 

 
 

 
 

2-miesięcznik 

Praktyczny dwumiesięcznik dla nauczycieli wychowawców świetlic. Zawiera 
scenariusze zajęć, gry i zabawy, scenariusze przedstawień, porady prawne, projekty 
plastyczne, plany i kalendarze pracy. 

https://swietlicawszkole.pl/#home


Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora 
Przedszkola i Szkoły 

 

 
 

 
 

kwartalnik 

Wczesna Edukacja (dawniej Przed Szkołą) to kwartalnik, który wspiera dyrektorów 
oraz nauczycieli w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i uczniami klas I-III. 
Prezentowane treści uwzględniają dbałość o zachowanie ciągłości edukacyjnej. 
Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów dyrektorzy szkół i przedszkoli 
zyskują pomoc w zarządzaniu placówką i jej finansowaniu, poznają praktyczne 
rozwiązania metodyczne i dobre praktyki, zyskują inspiracje, znajdują materiały o 
charakterze praktycznym i teoretycznym. Wczesna edukacja jest niezbędną pomocą 
w zarządzaniu placówką, wspierając podnoszenie jakości pracy, dbając o rozwój 
osobisty dyrektora. 
Na łamach czasopisma eksperci w zakresie prawa oświatowego, edukacji 
elementarnej oraz praktycy – dyrektorzy szkół i przedszkoli, specjaliści, wykładowcy 
oraz nauczyciele dzielą się z czytelnikami swoją wiedzą i praktyką.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 
 

 

 
 

2-miesięcznik 

Czasopismo adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów szkolnych 
klubów sportowych, szkolnej służby zdrowia oraz studentów uczelni wychowania 
fizycznego 

✔ Przewodnik po najpopularniejszych dyscyplinach sportu 

✔ Zaufało nam już ponad 3000 nauczycieli oraz trenerów 

✔ Nieszablonowe, gotowe do wykorzystania scenariusze zajęć 

✔ Wskazówki profesjonalnych trenerów sportowych 
 



Wychowanie Muzyczne 
 
http://www.wychmuz.pl/ 

 
 

 
 

2-miesięcznik 

„Wychowanie Muzyczne w Szkole” - od 2011 roku "Wychowanie Muzyczne" - jest 
jedynym ogólnopolskim periodykiem o problematyce powszechnej edukacji 
muzycznej. Jest przede wszystkim poradnikiem dla nauczycieli i instruktorów muzyki, 
ale i dla wszystkich zainteresowanych edukacją muzyczną i amatorskim uprawianiem 
muzyki. Nadrzędnym celem periodyku jest inspirowanie do podejmowania 
kreatywnych działań w zakresie edukacji muzycznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wychowanie w Przedszkolu 
 
https://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/ 
 

 
 

 
 

miesięcznik 
(10 numerów w roku) 

64 strony praktycznych artykułów i scenariuszy w 10 numerach czasopisma rocznie 
oraz dostęp do numerów archiwalnych. Tematyka podejmowana przez 
doświadczonych nauczycieli wychowania przedszkolnego związana z całościowym 
rozwojem dziecka, funkcjonowaniem przedszkola, wskazówkami pedagogicznymi 
oraz pomocami dydaktycznymi. 
Gwarancja wysokiej jakości merytorycznej dzięki opiece koordynatorki pracy nad 
podstawą programową dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 
Pani Doroty Dziamskiej.  
 

http://www.wychmuz.pl/
https://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/


Wychowawca 
 
http://wychowawca.pl/ 

 
 

 
 

miesięcznik 

Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich, ukazuje się od 1993 r. Na jego 
łamach publikowane są artykuły poświęcone przede wszystkim aktualnym 
problemom wychowania dzieci i młodzieży (refleksjom i rozważaniom dotyczącym 
istoty wychowania) oraz aktualnym problemom oświaty. Zamieszczane są konspekty 
lekcji z przedmiotów humanistycznych i wychowania prorodzinnego, scenariusze 
poetyckie, montaże literacki a także omówienia i recenzje książek o tematyce 
religijnej oraz poświęconych rodzinie i wychowaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w 
Legnicy 

 

 

 Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
ukazują się cyklicznie od 2007 roku. Stanowią serię wydawniczą mającą na celu 
upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego. Zamieszczane 
w nich artykuły naukowe odzwierciedlają przede wszystkim kierunki badań zarówno 
nauczycieli akademickich PWSZ im. Witelona w Legnicy, jak też autorów z krajowych 
i zagranicznych ośrodków akademickich. 
Ponadto publikacje dostępne są na stronach internetowych Dolnośląskiej Biblioteki 
Cyfrowej oraz Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w 
Legnicy (w formacie pdf). 

http://wychowawca.pl/


Życie Szkoły 
 
https://www.zycieszkoly.com.pl/ 

 

 
 

miesięcznik 

48 stron zawierających praktyczne artykuły z najbardziej aktualnymi treściami w 
zgodzie z nową podstawą programową, a także  scenariusze wspierających 
codzienną pracę nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Czasopismo podnosi i 
doskonali umiejętności zawodowe nauczycieli, poszerza wiedzę w zakresie 
prowadzenia zajęć zintegrowanych. W publikowanych materiałach promujemy 
nowoczesne metody nauczania i zachęcamy do innowacyjności. Przestawiamy 
pomysły na ciekawe zajęcia oraz scenariusze z kartami pracy do skopiowania. 
Poświęca wiele uwagi sprawom wychowawczym, pracy z dziećmi o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, współpracy z rodzicami. 

 

https://www.zycieszkoly.com.pl/

