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Polecamy najnowsze książki:

100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstawowych : wspomaganie uczniów z autyzmem
/ Claire Bullock ; przekład: Karol Jaroszewski. - Gdańsk :
Harmonia Universalis, 2018.
Bielsko-Biała w 120 563, w 120 570
Niniejsza książka ma na celu pomóc nauczycielom we
wdrażaniu strategii, opartych na podejściu inkluzyjnym, które
stworzą środowisko nauki zapewniające uczniom z autyzmem
odpowiednie wsparcie. Opisano tu kluczowe obszary, w jakich
mogą się pojawić bariery w nauczaniu, i ponad 100 pomysłów
(w tym dodatkowych pomysłów, wskazówek i propozycji
modyfikacji) na ich pokonanie – w sposób rzeczowy, klarowny
i łatwy do zrealizowania. Pomysły te mają ściśle aplikacyjny
charakter, ponieważ autorka, jako doświadczony praktyk,
odnosi się do realiów kształcenia uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, podając przy tym odwołania do
literatury przedmiotu oraz studiów przypadków. To poradnik
dla każdego nauczyciela poszukującego w swojej pracy
inspirujących i skutecznych rozwiązań.
Opis z okładki

Dziecięca matematyka - dwadzieścia lat później :
książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków /
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : CEBP
24.12, 2015.
Bielsko-Biała w 120031, w 120032, w 120033, cz 120030
Publikacja zawiera cele i treści kształcenia dla wszystkich
obszarów edukacji matematycznej realizowanej w domu
i w przedszkolach, z uwzględnieniem podstawy programowej.
Każdy obszar edukacji jest omawiany w osobnym rozdziale.
Na początku przedstawiono prawidłowości psychologiczne
i pedagogiczne dotyczące danego obszaru wspomagania
rozwoju umysłowego dzieci i kształtowania wiadomości
i umiejętności matematycznych. Następnie omówiono treści
kształcenia i podano komentarze metodyczne z opisami
ćwiczeń, sytuacji zadaniowych, zabaw i gier. Rozdziały te tym
różnią się od swoich pierwowzorów, że zawierają wyniki badań
naukowych i oświadczenia pedagogiczne gromadzone w ciągu minionych dwudziestu lat. Prowadzenie
edukacji matematycznej w domu i w przedszkolu według zaleceń zawartych w tej książce zapewni
dzieciom lepsze efekty w szkole, nie tylko w edukacji matematycznej.
Opis ze strony: https://blizejprzedszkola.pl

Między pomocą społeczną, wsparciem a pieczą zastępczą
: założenia i rzeczywistość wybranych instytucji / Beata
Krajewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018.
Bielsko-Biała cz 119 961
Publikacja dotyczy dzieci pozbawionych pieczy naturalnych
rodziców, a także podmiotów świadczących pomoc społeczną,
wsparcie i pieczę zastępczą. Jest w niej mowa o ośrodkach
o solidnym instytucjonalnym kształcie oraz instytucjach
tworzonych współcześnie wobec nowych potrzeb społecznych.
(Z recenzji ks. prof. Piotra Krakowiaka)

Celem niniejszego opracowania jest omówienie kompetencji,
organizacji oraz faktycznego funkcjonowania wybranych
instytucji, jak też popularyzacja wiedzy o nich. [...] Wszystkie
instytucje, którym poświecona jest publikacja, działają na rzecz
dobra dziecka i rodziny, choć w różnym wymiarze. Ponadto
dotychczasowa naukowa ich eksploracja nie może być uznana
za wyczerpaną, a wręcz części z nich nie poświęcono
odrębnego i w miarę kompleksowego namysłu, co powoduje, że w przestrzeni pedagogicznej pozostają
one nieznane lub jedynie znane bardzo pobieżnie. Niektóre są wprawdzie opisane, ale wiedza zawarta
w opracowaniach ich dotyczących uległa dezaktualizacji, co otwiera przestrzeń do ich naukowej
prezentacji.
Z Wprowadzenia

Międzynarodowa ochrona praw dziecka / Grażyna
Michałowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, 2016.
Bielsko-Biała cz 120 307
Pierwsza
publikacja
na polskim
rynku
wydawniczym
podejmująca całościowo problem międzynarodowej ochrony
praw dziecka. Autorka – wybitna znawczyni praw dziecka oraz
uznany autorytet w tej dziedzinie – rozpoczyna od
zaprezentowania praw i pozycji dziecka w historii, analizuje
proces instytucjonalizacji ochrony praw dziecka, uwzględnia
zagadnienie przemocy wobec dzieci oraz zjawisko dzieci ulicy.
Omawia Konwencję Praw Dziecka, przybliża działalność
instytucji działających na rzecz dzieci, ocenia ochronę praw
dziecka w poszczególnych regionach świata. Książka niezbędna
dla wykładowców i studentów kierunków związanych z ochroną
praw człowieka. Niezwykle przydatna dla pracowników
instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną
praw dziecka na co dzień.
Opis z okładki

Standardy ochrony praw dziecka / redakcja Marek
Michalak. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka,
copyright 2018.
Bielsko-Biała w 120 066, cz 120 065

−
−
−
−
−

Publikacja stanowi zbiór standardów i zaleceń w zakresie
ochrony praw dziecka. Są one wynikiem prac prowadzonych
w latach 2015-2017 przez zespoły powołane przez Rzecznika
Praw Dziecka. W pracach zespołów brali udział teoretycy
i praktycy
z
różnych
dziedzin
nauki,
przedstawiciele
odpowiednich resortów i organizacji pozarządowych, sędziowie,
kuratorzy, a także społeczni doradcy i pracownicy Biura
Rzecznika Praw dziecka. Na zbiór składają się następujące
standardy i zalecenia:
− standardy pobytu dzieci w pieczy zastępczej w zakresie
opieki i wychowania,
− zalecenia dotyczące pobytu dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych,
− zalecenia w zakresie skutecznego usamodzielniania dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej i różnego rodzaju placówkach,
standardy realizacji zadań ośrodków adopcyjnych,
standardy pobytu dzieci i młodzieży w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
standardy pracy ośrodków kuratorskich,
standardy diagnozy psychologicznej w edukacji dla psychologów pracujących w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i szkołach,
standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych.
Ze Wstępu

Uchwały, regulaminy i procedury szkolne : kompendium
prawa wewnątrzszkolnego / [Małgorzata Celuch]. - Stan
prawny: styczeń 2018. - Warszawa : Oświata Grupa
Wydawnicza - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2018.
Bielsko-Biała cz 119 903

W nowym wydaniu książki znajduje się omówienie dokumentów
wydawanych
przez
organy
wewnętrzne
szkoły:
radę
pedagogiczną, radę rodziców i radę szkoły. Wszystkie akty
normatywne są opatrzone aktualną podstawą prawną (stan
prawny: styczeń 2018 r.). Publikacja szczegółowo omawia
zmiany wprowadzone reformą oświaty - kompetencje organów
szkoły, ich uprawnienia do uchwalania uchwał, regulaminów
i opracowywania procedur szkolnych. Płyta CD dołączona do
publikacji zawiera ponad 80 wzorów dokumentów, gotowych do
zastosowania w każdej szkole. Publikacja pozwoli Państwu
usystematyzować wiedzę oraz wskaże gotowe, praktyczne
i prawidłowe rozwiązanie.
Opis: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Utrata i żałoba : teoria i praktyka / redakcja naukowa Renata
Kleszcz-Szczyrba i Anita Gałuszka. - Katowice : Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
Bielsko-Biała cz 119 925
Każda śmierć osoby bliskiej i każda żałoba po śmierci osoby
bliskiej rozgrywają się jednocześnie na kilku płaszczyznach:
wewnątrzpsychicznej, związanej z przeżywaniem żalu po
stracie; interpersonalnej, związanej z dynamiką wsparcia
i pomocy;
kulturowej, związanej z rozumieniem śmierci,
rytuałami pożegnania, miejscami pamięci, itp. W monografii
każda z tych płaszczyzn zostaje w mniejszym lub większym
stopniu wypełniona. Pierwsza część monografii nawiązuje do
psychologii i filozofii śmierci, druga traktuje o śmierci
w kulturze i sztuce, w trzeciej poruszane są zagadnienia
diagnozy i pomocy psychologicznej w sytuacji straty, a czwarta
skupia się na bardzo specyficznej stracie (prenatalnej
i perinatalnej),
którą
społeczeństwo
dopiero
uczy
się
konstruktywnie przeżywać. Autorzy poszczególnych rozdziałów
reprezentują różne dziedziny nauki i praktyki, dzięki czemu
monografia prezentuje obraz utraty i żałoby niezwykle bogaty i zróżnicowany.
Ze Wstępu

Wczesna
profilaktyka
problemów
w
rozwoju
psychospołecznym i ryzykownych zachowań dzieci
i młodzieży / Maria Deptuła, Alicja Potorska, Szymon Borsich.
- Warszawa : PWN, copyright 2018.
Bielsko-Biała w 120 561
Ta praca zawiera propozycję wczesnej profilaktyki, która
zaczyna się od chwili narodzin dziecka i trwa nieprzerwanie
przez okres całego dzieciństwa. Jej skutki są dalekosiężne.
Dotyczą całego życia. W okresie dzieciństwa pozwalają na dobre
przystosowanie do wymagań przedszkola i szkoły, w okresie
dojrzewania pozwalają łagodnie przejść przez kryzysy
dorastania, w okresie dorosłości pomagają uniknąć nałogowych
zachowań, być dobrym małżonkiem i rodzicem, radzić sobie ze
stresem i zachować zdrowie psychiczne. […] Książka autorstwa
Marii Deptuły, Alicji Potorskiej i Szymona Borsicha dotycząca
koncepcji wczesnej profilaktyki jest publikacją bardzo
wartościową i oczekiwaną przez szeroki krąg odbiorców, w tym
pracowników nauki, specjalistów ds. profilaktyki, studentów
pedagogiki i innych nauk społecznych oraz inne osoby
zainteresowane tą problematyką.
Z recenzji dra hab. Krzysztofa Ostaszewskiego

Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży / pod redakcją
Agnieszki Gmitrowicz i Małgorzaty Janas-Kozik. - Warszawa :
Medical Tribune Polska, 2018.
Bielsko-Biała cz 120 378
Od zdrowia psychicznego dzieci zależy dobra kondycja
przyszłego społeczeństwa. Skoro tak jest, nasuwa się pytanie,
w jakim stopniu dorośli dbają o rozwój psychiczny dzieci. [...]
Żeby pomagać dzieciom z zakłóceniami rozwoju psychicznego,
należy prawidłowo je diagnozować. Podstawą są podręczniki
i klasyfikacje zaburzeń psychicznych. […] Nasz podręcznik nie
wyczerpuje listy wszystkich zaburzeń psychicznych dzieci
i młodzieży, autorzy opisują te najczęściej występujące lub
stwarzające
problemy
w
procesie
diagnozy.
Odrębnym zagadnieniem w psychiatrii dzieci i młodzieży po
postawieniu
diagnozy
jest
zaplanowanie
postępowania
terapeutycznego. […] Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie
ważnym uzupełnieniem wiedzy z zakresu diagnozy i leczenia
zaburzeń psychicznych w populacji rozwojowej, nie tylko dla
lekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą, ale także dla
pielęgniarek, psychologów i przedstawicieli innych zawodów
medycznych.
Ze Wstępu

Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
dla dzieci w wieku 10-12 lat / Renata Zofia Rutkowska. Wydanie 5. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.
Bielsko-Biała w 120 558
Niniejsza publikacja to zbiór ćwiczeń służących rozwijaniu
i stymulowaniu funkcji psychofizycznych u dzieci w wieku 10–12
lat. Są to zadania rozwijające:
– percepcję wzrokową (spostrzegawczość, analizę i syntezę,
pamięć wzrokową),
– koordynację wzrokowo-ruchową,
– koncentrację uwagi,
– sprawność grafomotoryczną,
– orientację przestrzenną i wyobraźnię,
– percepcję słuchową.
Wiele zadań ma także wartość poznawczą. Treści są tak
dobrane, aby stanowiły dla uczniów miłą rozrywkę, a ich układ
jest zgodny z cyklem roku szkolnego. Proponowane ćwiczenia
mogą być wykorzystywane w terapii indywidualnej lub
grupowej. Doskonale sprawdzają się także jako materiał
pomocniczy na lekcjach, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach świetlicowych czy podczas
pracy w domu pod kierunkiem rodzica. Mimo że są adresowane głównie do dzieci 10-12-letnich,
z powodzeniem mogą z nich korzystać także inne grupy wiekowe. Zależy to od indywidualnych potrzeb
i możliwości psychofizycznych osób poddawanych terapii.
Ze Wstępu
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