GRUDZIEŃ 2019
Polecamy najnowsze książki:

1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem
i zespołem Aspergera / Ellen Notbohm, Veronica Zysk ;
przekład Aleksandra Haduła. - Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.
Bielsko-Biała w 118 370, w 121 109, cz 121 073
Ellen Notbohm i Veronica Zysk proponują mnóstwo zabaw
i ćwiczeń, które pozytywnie wpłyną na rozwój dzieci
z autyzmem i zespołem Aspergera. Te skuteczne wskazówki
pomogą dziecku odnosić sukcesy w domu, w szkole
i w codziennych
kontaktach
z
ludźmi.
Przedstawione
rozwiązania i strategie dostosowane są do różnych stylów
uczenia się i zdolności dzieci. Wiele porad zmodyfikowano
z myślą o nastolatkach i wyzwaniach, jakim muszą one
sprostać, żyjąc z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. 1001
porad… to niezwykle pomocna pozycja dla rodziców, nauczycieli
i terapeutów.
Opis z okładki

Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 13,
Konteksty oświatowe / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur,
Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczakowskiej. - Cieszyn :
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ;
Kraków : Oficyna Wydawnicza ''Impuls'', 2019.
Bielsko-Biała w 121 295, cz 121 296
Tom 13 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany
Konteksty
oświatowe,
prezentuje
kolejne
rozważania
teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami
rozwoju twórczego dziecka. W 13 już tomie zostały
zaprezentowane trzy wątki tematyczne. Pierwszy związany jest
z wyzwaniami i dylematami edukacji małego dziecka, kolejny
odnosi się do działań obejmujących etap nauczania
początkowego, a ostatni nawiązuje bezpośrednio do pracy
samego nauczyciela. […] Edukacja małego dziecka to obszar
w systemie oświaty nie zawsze doceniany, ale niezwykle
cenny. Powinien stać się fundamentalnym zagadnieniem we
współczesnej pedagogice, a przede wszystkim w praktyce
edukacyjnej. Jego wartość zyskała uznanie w zgromadzonych
w tym tomie artykułach, w których zwraca się uwagę na
konieczność rezygnacji z adaptacyjnego paradygmatu, zmierzającego do przystosowania człowieka do
istniejących warunków życia, na korzyść paradygmatu konstruktywistycznego. Możemy w nich
odnaleźć wiele inspiracji i propozycji dla teorii i praktyki edukacyjnej.
Z Wprowadzenia

Horyzonty dziecięcych znaczeń : kreowanie środowiska
uczenia się / pod redakcją Jolanty Bonar, Moniki
Wiśniewskiej-Kin, Anny Buły. - Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.
Bielsko-Biała cz 121 123

Prezentowana publikacja jest zachętą do refleksji na temat
napięć oraz nieoczywistości, istoty i znaczenia współczesnych
debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. Przedstawione
rozważania dotyczą krytycznego namysłu nad kondycją
wczesnej edukacji, potencjału dziecka i jego sposobów
doświadczania
świata,
środowiska
edukacyjnego
rozwijającego możliwości i kompetencje dzieci, twórczego
charakteru procesu uczenia się, a także metodologicznych
aspektów badań dziecka i dzieciństwa.
Opis z okładki

Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy ryzyko
patologii zachowania? / Paweł Izdebski. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019.
Bielsko-Biała cz 121 127
Dzisiaj korzystanie z Internetu i gier z wykorzystaniem
połączenia internetowego stało się znaczącym zjawiskiem
kulturowym i ważną częścią codziennego życia ludzi. Dla wielu
korzystanie z Internetu może być środkiem do innych
nałogów. Z kolei pojawienie się sieci społecznościowych
i powszechny dostęp do telefonów komórkowych ujawnił
zachowania, którym w znacznym stopniu można przypisać
charakter nałogowy. (…) Książka jest adresowana do
wszystkich zainteresowanych współczesnymi technologiami
i własnymi
zachowaniami
związanymi
z
korzystaniem
z Internetu, gier wideo czy online, smartfona czy portali
społecznościowych. Autor pokazuje zarówno pozytywne, jak
i negatywne konsekwencje korzystania z nowych technologii.
Z recenzji prof. zw. dra hab. Zygfryda Juczyńskiego

Masz prawo do mediacji w szkole : zarys pracy
mediatora szkolnego / Anna K. Duda. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019.
Bielsko-Biała

w 121 144

Publikacja Masz prawo do mediacji w szkole. Zarys pracy
mediatora szkolnego jest wielowątkowym opracowaniem
przedstawiającym
zakres
działań,
powinności
i odpowiedzialności nauczyciela, pedagoga oraz rodziców
w procesie wprowadzania mediacji do szkół. Wdrożenie
odpowiednich działań przyczyni się do rozwoju mediacji jako
elementu
kultury
polubownego
rozwiązywania
sporów
w przestrzeni szkoły. Kluczem do sukcesu jest nauczyciel
mający wiedzę i doświadczenie, pozwalające na skuteczną
animację współpracy środowiska szkolnego w promowaniu idei
mediacji.
Opis z okładki

Pisać jak z nut : podręcznik rozwijający sprawność
pisania : dla obcokrajowców na poziomie B1+/B2 / Ewa
Lipińska, Elżbieta Grażyna Dąmbska. - Kraków : Uniwersitas,
copyright 2016.
Bielsko-Biała w 121 258
Podręcznik jest adresowany do uczących się języka polskiego
jako obcego, drugiego i odziedziczonego na poziomie
samodzielności (B1+/B2). Może również stanowić pomoc
w pracy z uczniami klas gimnazjalnych i licealnych w szkołach
polskich w kraju i za granicą oraz w przygotowaniach do
egzaminu biegłości. Uwzględniono w nim formy pisemne
wymagane na tych poziomach, ale także role komunikacyjne,
pojęcia i intencje, które determinują charakter i cel
wypowiedzi, tematykę, zagadnienia gramatyczne i stylistyczne
oraz techniki pracy z tekstem. Materiał wyjściowy do zadań
pisemnych występuje w postaci bodźca słownego oraz
wizualnego. W podręczniku zastosowano innowacyjną metodę
nauczania pisania poprzez słuchanie, z uwzględnieniem
przekładu intersemiotycznego jako działania mediacyjnego
oraz wymogami aktywnego (współ)uczestnictwa uczących się.
Przejawia się to m.in. w wykonywaniu zadań projektowych, które zakładają indywidualną lub grupową,
w pełni samodzielną pracę studentów z wykorzystaniem zasobów internetowych. Zadania te mają
także związek z obecnym w podręczniku podejściem interkulturowym.
Opis z okładki

Psychologia religii : ujęcie systematyczne / Bernhard
Grom ; przełożył Henryk Machoń. - Wydanie 2., poprawione
(1. wydanie w WN PWN). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2019.
Bielsko-Biała w 121 175
Pomimo postępującej sekularyzacji religia i religijność
pozostają ważnymi czynnikami zarówno w życiu pojedynczego
człowieka, jak też i całych społeczeństw – zbyt ważnymi, by
psychologia mogła je pominąć. Jednocześnie głęboka
niewiedza w sprawach wiary, panująca w światopoglądowo
pluralistycznym i silnie zsekularyzowanym społeczeństwie,
sprzyja też w pewnej mierze przesądom w stosunku do
„praktykujących wierzących”. Psychologia, która w szerszych
grupach społecznych mogła pogłębić zrozumienie problemów
psychicznych, mogłaby poprzez swoje badania przyczynić się
zarówno u studentów psychologii, ludzi zawodowo pracujących
w poradnictwie, jak też i w świadomości społecznej w ogóle do
głębszego zrozumienia dla religijnych przeżyć, zachowań
i religijnego myślenia.
Opis z okładki

Rozwijanie
umiejętności
matematycznych
dzieci
w wieku przedszkolnym / Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.
Bielsko-Biała w 121 268
Książka dr B. Bilewicz-Kuźni Rozwijanie umiejętności
matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym
to ważna
i znacząca publikacja w obszarze badań problematyki
wspierania rozwoju umiejętności matematycznych i myślenia
dzieci w wieku wczesnoszkolnym Niewiele jest takich
publikacji, w których poddaje się empirycznej weryfikacji
propozycje zmian w edukacji najmłodszych i podejmuje się
wyzwanie przekształcenia dotychczasowego podejścia do
sposobów uczenia się dzieci we wczesnej edukacji. Autorka
wpisała się w nowy nurt myślenia o zmianie podejścia do
edukacji matematycznej, odejścia od dominacji ćwiczeń
rachunkowych na rzecz zadań związanych z materiałem
wizualnym, przestrzennym i podejściem badawczym. […]
W części badawczej w uporządkowany sposób i z zachowaniem
rzetelności
metodologicznej
opisała
projekt
badań
eksperymentalnych, potwierdzając swoje kompetencje naukowe i sprawność badawczą. Struktura
pracy jest logiczna, uzasadniona merytorycznie i formalnie. W aneksie znalazły się materiały
(scenariusze zajęć) pozwalające zorientować się w sposobie prowadzenia zajęć w ramach
eksperymentalnego projektu „Matematyczny dar”, które stanowią egzemplifikację prezentowanej
koncepcji.
Z recenzji dr hab. Małgorzaty Żytko, prof. UW

W pułapce myśli - dla nastolatków : jak skutecznie
poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem / Louise
Hayes, Ann Bailey, Joseph Ciarrochi ; przekład : Agnieszka
Cioch. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.
Bielsko-Biała w 121 275
Jedna z najlepszych książek samopomocowych ostatnich lat
łączy wyniki najnowszych badań z niezwykle skutecznymi
i praktycznymi poradami do zastosowania od zaraz. W pułapce
myśli - dla nastolatków to dopełnienie bestsellera W pułapce
myśli. To wyczerpujący poradnik skierowany do młodych ludzi.
Wyróżnia go lekki i bezpośredni język, a zawarte w nim
przykłady, wskazówki i ćwiczenia odpowiadają problemom
i wyzwaniom, przed jakimi stają nastolatki. Książka pomaga
rozwinąć najważniejsze umiejętności potrzebne do radzenia
sobie z trudnymi, czasem wręcz przytłaczającymi emocjami:
stresem, zwątpieniem w siebie, wstydem, złością czy lękiem.
Płynie z niej jasny przekaz, że młodzi ludzie nie są
osamotnieni w swoich uczuciach, a porady w niej zawarte
pomagają przejść ten trudny etap życia, jakim jest okres
dojrzewania, z podniesioną głową. Terapia akceptacji
i zaangażowania, na której założeniach opiera się poradnik,
uczy, jak - zamiast koncentrować się na niepowodzeniach, problemach okresu dorastania czy
codziennych zmaganiach - być bardziej uważnym, rozpoznawać swoje myśli i uczucia, akceptować
siebie i swoje emocje oraz rozwiązywać problemy. To lektura obowiązkowa nie tylko dla młodzieży, ale
i rodziców, nauczycieli oraz terapeutów pracujących z tą grupą wiekową.
Opis z okładki

Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje
rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności osobiste
wśród dzieci i młodzieży. Część 2 / Katarzyna Skolimowska,
Marzena Kud. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2018.
Bielsko-Biała w 121 277
Wychowanie do rozwoju osobistego. Część 2 to podręcznik dla
nauczycieli i wychowawców, pełny pomysłów na zajęcia
rozwijające kompetencje miękkie. Znaleźć w nim można
kreatywne scenariusze lekcji wychowawczych, dzięki którym
uczniowie będą mogli zacząć przygodę z rozwojem osobistym.
Pomysły na lekcje wychowawcze zostały przygotowane w taki
sposób, aby inspiracje i praktyczne rozwiązania mógł z nich
czerpać nauczyciel zarówno szkoły podstawowej, jak i szkoły
średniej. To książka dla każdego, który chce:
- być asertywnym nauczycielem;
- stać się mądrym przywódcą;
- zostać liderem, nawet w przestrzeni werbalnej potrafiącym
grać w szachy;
- po każdym swoim wystąpieniu publicznym zostać
zapamiętanym;
- mądrze inspirować swoich uczniów do ustawicznego rozwoju.
Opis z okładki
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