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Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci
i młodzieży z zespołem Aspergera pomagająca
rozumieć i wyrażać sympatię oraz miłość :
podręcznik dla osób pracujących z dziećmi / Tony
Attwood, Michelle Garnett ; przekład: Dorota SzatkowskaJaskuła ; [ilustracje: Magdalena Gubała]. - Gdańsk :
Harmonia Universalis, 2020.
Skoczów: w 17 368

Eksperci w dziedzinie autyzmu z wieloletnim
doświadczeniem – przedstawiają autorski program terapii
poznawczo-behawioralnej, dzięki któremu chłopcy
i dziewczęta z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nauczą
się rozpoznawać oraz wyrażać sympatię i miłość w taki
sposób, który będzie sprawiał radość zarówno im, jak
i osobom z ich otoczenia. Zaprezentowane w książce
ćwiczenia umożliwią dzieciom i nastolatkom z ASD
odczytywanie swoich emocji oraz uczuć innych osób na
podstawie zachowania, gestów lub słów, a także wybór
właściwej reakcji.
Opis wg okładki

Zachowania
komunikacyjne
dzieci
z autyzmem : wpływ deficytów kompetencji
komunikacyjnej na sposób porozumiewania się
dzieci z autyzmem / Elżbieta Sadowska. - Warszawa :
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.

Skoczów: w 17 367

Autorka w nowatorski sposób opisuje kompetencje
komunikacyjne dzieci z autyzmem i analizuje
zachowania uznane za typowe dla dzieci
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Ukazuje
wpływ
zaburzeń
w
obrębie
kompetencji
komunikacyjnej na realizację funkcji komunikacyjnej
wypowiedzi.

Opis wg okładki

Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945
roku / [materiały dla nauczyciela: dr Kornelia Banaś,
Marcin Niedurny, dr Andrzej Sznajder ; materiały dla
ucznia: dr Dariusz Węgrzyn, dr Kornelia Banaś,
Marcin Niedurny, dr Andrzej Sznajder, prokurator
Michał Skwara, Judyta Ścigała]. - Katowice : Instytut
Pamięci Narodowej, 2020.

Skoczów: w RP 1586

W „Tekach edukacyjnych IPN” nauczyciele
i uczniowie znajdą źródła historyczne oraz materiały
dydaktyczne dotyczące ostatnich 200 lat historii
Polski. Każda teka zawiera Materiały dla nauczyciela,
Materiały dla ucznia, zestaw plansz dydaktycznych
oraz płytę CD z materiałami źródłowymi.

Opis wg okładki

XXII
Kalendarz
Miłośników
Skoczowa 2020 / redaktor naczelna
Agnieszka Ogrocka. - Skoczów :
Towarzystwo Miłośników Skoczowa, 2021.

Skoczów: w 17 383

Publikacja zawiera artykuły o historii
i kulturze Skoczowa i okolic. Przybliża
postaci, ich życie i działalność. Prezentuje
historie organizacji i zakładów pracy
z terenu miasta. Atrakcją jest zestawienie
starych fotografii fragmentów miasta i ich
obecnego wyglądu.

