#Zostańwdomu i czytaj czasopisma
Biblioteka Pedagogiczna zachęca do zostania w domu, czytania książek, czasopism
i pogłębiania wiedzy. Przypominamy o ofercie prenumerowanych czasopism, niektóre z nich
dostępne są w wersji cyfrowej.
Biblioteka w Szkole: czasopismo pracowników bibliotek oświatowych.
https://biblioteka.pl/biblioteka-w-szkole/03-2020

Bibliotekarz: biuletyn Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
poświęcony sprawom bibliotek publicznych.
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=12

Biblioterapeuta: biuletyn informacyjny Polskiego Towarzystwa
Biblioterapeutycznego.
http://www.biblioterapiatow.pl/index.php/dzialalnosc/biblioterapautabiuletyn-ptb

Bliżej Przedszkola: miesięcznik nauczycieli wychowania
przedszkolnego.
https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/w-numerze/223

Chemia w Szkole: czasopismo dla nauczycieli chemii wszystkich typów
szkół oraz wykładowców i studentów chemii o kierunkach
pedagogicznych.
http://www.aspress.com.pl/chemia/

Charaktery: magazyn psychologiczny dla każdego.
https://charaktery.eu

Chowanna: kwartalnik poświęcony naukowym zagadnieniom
wychowania.
https://www.journals.us.edu.pl/index.php/CHOWANNA

Doradca Kariery: wszystko na temat doradztwa edukacyjnozawodowego.
https://doradca-kariery.pl/

Dyrektor Szkoły: miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej.
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/dyrektor-szkoly/

Edukacja: kwartalnik naukowy, podejmuje zagadnienia filozofii
edukacji, współczesnych reform oświatowych, pedagogiki porównawczej
i pedeutologii. Udostępnia także wyniki badań w zakresie podstawowych
problemów oświatowych.
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/

Edukacja Ustawiczna Dorosłych: kwartalnik naukowy, artykuły
dotyczą teorii, metodologii pedagogiki pracy, andragogiki, doradztwa
zawodowego, edukacyjnych problemów rynku pracy.
http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/index.html

Edukacja Wczesnoszkolna: czasopismo dla nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej.
http://wydped.pl/35-edukacja-wczesnoszkolna

Fizyka w Szkole: czasopismo dla nauczycieli fizyki na wszystkich
poziomach nauczania i w różnych typach szkół.
https://czasopisma.edu.pl/Fizyka-w-Szkole

Geografia w Szkole: dwumiesięcznik dla nauczycieli geografii w
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, nauczycieli przyrody w
szkołach podstawowych.
http://www.aspress.com.pl/geografia/

Głos Nauczycielski: tygodnik społeczno-oświatowych skierowany jest do
dyrektorów szkół, nauczycieli, kadry oświatowej oraz samorządu
terytorialnego.
https://glos.pl/

Języki Obce w szkole: kwartalnik adresowany do nauczycieli języków
obcych, lektorów, a także wszystkich osób związanych z edukacją
językową.
http://jows.pl/

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej: czasopismo
przedmiotowo-metodyczne.
http://wydped.pl/38-jezyk-polski-w-szkole-ponadpodstawowej

Kwartalnik Edukacyjny: czasopismo Podkarpackiego Centrum
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
https://ke.pcen.pl/

Kwartalnik Pedagogiczny: czasopismo adresowane do osób
zainteresowanych problematyką szeroko rozumianej edukacji, a
zwłaszcza do nauczycieli akademickich i studentów różnych obszarów
humanistyki i nauk społecznych.
https://www.pedagog.uw.edu.pl/kwartalnikpedagogiczny/

Meritum: kwartalnik edukacyjny, porusza zagadnienia dot. nowych
koncepcji pedagogicznych, innowacyjnych rozwiązań programowych i
metodycznych, recenzje interesujących książek, aktualizację prawa
oświatowego.
http://meritum.edu.pl

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze: czasopismo dla nauczycieli o
aktualnych problemach opieki, wychowania i wsparcia społecznego.
https://problemyopiekunczowychowaw.pl/resources/html/cms/MAINPA
GE

Problemy Wczesnej Edukacji: kwartalnik poświęcony zagadnieniom
związanym z wczesną edukacją.
https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe

Psychologia Wychowawcza: naukowe czasopismo psychologiczne.
https://e-psychologiawychowawcza.pl/

Remedium: miesięcznik z zakresu nowoczesnej metodologii
wychowania i profilaktyki.
http://www.remedium-psychologia.pl/

Sygnał: magazyn wychowawcy.
https://sygnal.oficynamm.pl/

Szkoła Specjalna: miesięcznik dotyczący funkcjonowania i kształcenia
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością
http://szkolaspecjalna.aps.edu.pl/

Świat Problemów: miesięcznik z zakresu profilaktyki, leczenia i
rozwiązywania problemów uzależnień.
http://www.swiatproblemow.pl/

Świetlica w Szkole: kwartalnik wychowawców świetlicy.
https://czasopisma.edu.pl/Swietlica-w-Szkole

TIK w Edukacji: magazyn o wykorzystywaniu technologii
informacyjno-komunikacyjnych w szkole.
http://www.tikwedukacji.pl/

UczMy: Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy.
http://www.kpcen.cen.info.pl/czasopismo-uczmy/

Wczesna Edukacja: poradnik dyrektora przedszkola i szkoły.
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/wczesna-edukacja

Wiadomości Historyczne: dwumiesięcznik dla nauczycieli historii i
wiedzy o społeczeństwie na wszystkich poziomach nauczania.
http://aspress.com.pl/historia.html

Wychowanie Muzyczne: dwumiesięcznik dla nauczycieli i instruktorów
muzyki.
http://www.wychmuz.pl/numer_nr_107.html

Wychowaniu na co Dzień: czasopismo dla nauczycieli, zajmuje się
problematyką edukacji w kontekście społecznym, kulturalnym,
ekonomicznym.
http://www.weakapit.pl/wncd_nowy.html

Wychowawca: miesięcznik dla nauczycieli i wychowawców.
http://wychowawca.pl/

