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„Biblioteka w Szkole”
Miesięcznik instrukcyjno-metodyczny i informacyjny
zawierający  wskazówki  warsztatowe  głównie  z
zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, konspekty
zajęć,  scenariusze  imprez  szkolnych,  zestawienia
bibliograficzne. 

   „Biologia w Szkole”
Dwumiesięcznik  przedmiotowo-metodyczny  dla
nauczycieli  różnych  typów  szkół.  Upowszechnia
najnowsze  osiągnięcia  nauk  biologicznych  oraz
dorobek  dydaktyki  przedmiotu.  Dwumiesięcznik
zawiera  rozdziały:  Uczymy  przyrody,  Biologia  w
gimnazjum, Biologia w liceum, w których nauczyciel
może znaleźć ciekawe rozwiązania metodyczne.



  
  

„Chemia w Szkole”

Czasopismo  przedmiotowo-metodyczne  dla
nauczycieli  różnych  typów  szkół.  Dwumiesięcznik
zawiera  publikacje  z  zakresu  metodyki  nauczania
przedmiotu oraz upowszechnia najnowsze osiągnięcia
z dziedziny chemii.

„Geografia w szkole”

Dwumiesięcznik dla nauczycieli geografii 
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, 
a także nauczycieli przyrody w szkołach 
podstawowych. Czasopismo zamieszcza informacje 
na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauk 
geograficznych, wiadomości o wydarzeniach 
politycznych, gospodarczych, społecznych - z Polski
 i ze świata, informacje o zjawiskach fizyczno-
geograficznych.  



   

„Fizyka w szkole”
Dla pasjonatów fizyki i astronomii, dla uczniów i studentów, nauczycieli

 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 

Matematyka

Dwumiesięcznik  przeznaczony  dla  nauczycieli
matematyki.  Prezentuje  nowoczesne  rozwiązania
dydaktyczne, informuje o wymaganiach stawianych na
egzaminach  na  wyższe  uczelnie,  tematach  olimpiad
matematycznych.  Publikuje  rozkłady  materiału
nauczania oraz przykłady rozwiązań metodycznych.

 

Mówią Wieki

Miesięcznik  popularyzujący  wiedzę  o  historii  od
najdawniejszych czasów po współczesność.



  

Nowiny Gliwickie

Tygodnik opisujący i ilustrujący aktualne problemy 
miasta Gliwice i powiatu.

Polityka 

Tygodnik  poświęcony  najważniejszym  wydarzeniom
na  polskiej  i  międzynarodowej  scenie  politycznej,
gospodarczej, publikujący również teksty poświęcone
społeczeństwu, kulturze i nauce. Zawiera komentarz i
opinie  na  temat  wszystkich  istotnych  problemów  i
zagadnień, którymi żyją Polska, Europa i świat. 

 

Poznaj Świat

Miesięcznik  "Poznaj  Świat"  jest  najstarszym
magazynem  podróżniczo-reportażowym,
wydawanym  nieprzerwanie  od  1948  roku.
 
Magazyn  publikuje  relacje  z  dalekich
wypraw zarówno znanych podróżników, jak
i oryginalne teksty swoich Czytelników.

 
Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów
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