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Polecamy najnowsze książki:

Awans zawodowy nauczyciela / [Dariusz Dwojewski, Michał
Kowalski, Wanda Pakulniewicz, Anna Trochimiuk, Leszek
Zaleśny]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2019.
Bielsko-Biała w 120 602
Niniejsza publikacja ma na celu ułatwić Państwu zdobywanie
kolejnych stopni awansu zawodowego w nowej rzeczywistości
prawnej. Autorzy szczegółowo omówili każdy z 18 kroków
nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu
zawodowego. Szczególną uwagę zwrócili na te etapy,
w których należy poddać się procedurze oceny pracy (lub
dorobku zawodowego). Poszczególne zagadnienia ilustrowane
są przykładami z praktyki oraz tabelami pozwalającymi
porównać stare i nowe zasady. Uzupełnieniem są natomiast
ujęte w przejrzystą formę procedury awansu zawodowego dla
nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych typach szkół
i placówek oraz propozycja 87 pytań, które mogą zostać
zadane nauczycielowi stażyście przez członków komisji
kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej.
Ze Wstępu

Fototerapia : fotografia w pracy nauczyciela, pedagoga
i terapeuty / Agata Czajkowska. - Wydanie I. - Łódź :
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.
Bielsko-Biała cz 120 953
Fototerapia, czyli zastosowanie fotografii w pracy nauczyciela,
pedagoga, doradcy i terapeuty, jest coraz częściej używana
w zakresie coachingu i rozwoju osobistego. Autorka rozumie
ją jako zbiór powiązanych ze sobą technik opartych na
osobistych i rodzinnych fotografiach oraz na zdjęciach
wykonanych przez inne osoby – przywoływane dzięki nim
uczucia i wspomnienia są wykorzystywane jako katalizatory
komunikacji terapeutycznej, procesu zmiany czy rozwoju
osobistego. W publikacji znajdują się też scenariusze ćwiczeń
skonstruowanych na podstawie zagadnień omówionych
w części teoretycznej.

Opis z okładki

Plastyka nie tylko dla plastyków : alternatywne scenariusze
lekcji i ćwiczenia międzyprzedmiotowe / Waldemar Malak. [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia, copyright 2019.
Bielsko-Biała w 120 594

Książka prezentuje nietypowe – autorskie lekcje plastyki.
Korzystając z niej, będzie można przeprowadzić ciekawe
i jednocześnie łatwe realizacyjnie lekcje z wykorzystaniem
tekstów
literackich,
plastyczne prace
badawcze
oraz
alternatywne zajęcia kształtujące umiejętność posługiwania się
podstawowymi elementami formy plastycznej. Znajdziemy
tutaj również materiał teoretyczny i ćwiczenia plastyczne
wspomagające analizę dzieł sztuki. Książka zawiera też
propozycję łączenia różnych przedmiotów szkolnych, np. we
wspólnym projekcie edukacyjnym tworzonym na kanwie
zadania
plastycznego
lub
czytania
ze
zrozumieniem
weryfikowanego rysunkiem.
Opis z okładki

Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla
dzieci i młodzieży na przykładzie francuskiej oferty
wydawniczej / Agnieszka Wandel. - Kraków : Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright
2019.
Bielsko-Biała w 120 686
Monografia jest pierwszą tak obszerną pracą, w której
w kompleksowy sposób przebadano rozwój, kształt i sposoby
upowszechniania publikacji popularnonaukowych lub – zgodnie
z nowszą terminologią – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Podstawą była analiza francuskiego rynku wydawniczego,
wybranego ze względu na to, że rozwój tego typu oferty
przebiegał we Francji w sposób bardziej systematyczny niż
w Polsce, do tego stopnia, że możliwe było uchwycenie
określonych
tendencji
edytorskich,
a
także
ukazanie
dalekosiężnych strategii wydawniczych nieznanych w polskim
edytorstwie. Autorce udało też się opisać szereg zjawisk
obserwowanych globalnie, a więc także na polskim rynku
wydawniczym.
Opis z okładki

Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych / redakcja
Teresa Rostowska,
Aleksandra
Lewandowska-Walter.
Warszawa : Difin, 2019.
Bielsko-Biała cz 120 688
Monografia składa się z opracowań wielu polskich psychologów,
mających duże doświadczenie w badaniach nad różnymi
problemami życia małżeńskiego i rodzinnego. Teksty
poszczególnych autorów zamieszczone w tej książce, z uwagi
na specyfikę poruszanych w nich problemów, ujęte zostały
w trzech następujących obszarach tematycznych: Relacje
rodzinne w kontekście współczesnych przemian społecznych;
Relacje rodzinne w kontekście rozwoju indywidualnego; Relacje
rodzinne w kontekście zdrowia. Takie usystematyzowanie
opracowania pozwala spojrzeć na problem relacji rodzinnych
z różnej perspektywy psychologicznej oraz w sposób bardziej
wyrazisty dostrzec ich specyfikę, złożoność i wielorakość
uwarunkowań.
Opis z okładki

Rodzina zastępcza : uregulowania prawne a praktyka sądowa
/ Karolina Walancik-Ryba. - Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, copyright 2019.
Bielsko-Biała cz 120 692
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym piecza zastępcza
jest
sprawowana
w
dwóch
formach:
rodzinnej
i instytucjonalnej. Niniejsza pozycja poświęcona jest jednej
z form rodzinnej pieczy zastępczej, jaką jest rodzina zastępcza.
Autor koncentruje się na regulacji „instytucji” rodziny
zastępczej głównie w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. […] Istnieje
wiele publikacji dotyczących pieczy zastępczej, jednakże
wykładnia przepisów prawa dotyczących rodziny zastępczej
i sprawowanej w niej pieczy nie jest jednolita. Ilość literatury
naukowej oraz orzecznictwa dotycząca ustawy o wspieraniu
rodziny (która określa cele, zadania i funkcje pieczy zastępczej
oraz reguluje kwestie związane z organizacją, funkcjonowaniem
i finansowaniem pieczy zastępczej w rodzinie zastępczej) jest
niewielka.
Ze Wstępu

Socjologia pracy w zarysie / Monika Budnik. - Warszawa :
Difin, 2019.
Bielsko-Biała cz 120 696
Książka przybliża współczesną subdyscyplinę nauki, jaką jest
socjologia
pracy. Poruszana tematyka we wprowadzeniu
dotyczy obszarów historii socjologii pracy w Polsce oraz
wskazuje na elementy socjologii organizacji i przemysłu.
Współczesny obraz socjologii pracy opisywany jest przez
społeczne obszary: rynku pracy, zawodu, instytucje kształcące
do zawodów różnego typu, wskazuje się także na pojęcia
adaptacji zawodowej, satysfakcji zawodowej oraz zjawisk
występujących w grupach pracowniczych i organizacjach
zatrudniających ludzi. Publikacja prezentuje socjologiczne
spojrzenie na socjologię pracy z perspektywy organizacji:
prywatnych,
publicznych,
sfery
ekonomii
społecznej
i podmiotów istotnych z perspektywy podziału pracy. Wskazuje
się na zróżnicowane relacje w podziale pracy w kontekście
pojęć socjologicznych wskazujących na nowe formy pracy
obecne we współczesności.
Opis: Difin
https://ksiegarnia.difin.pl

Terapeuci zajęciowi w Polsce : role zawodowe, kształcenie
i perspektywy rozwoju zawodu / Edyta Janus. - Warszawa :
Difin, 2018.
Bielsko-Biała w 120 708
Terapia zajęciowa jest dyscypliną, która dynamicznie rozwija
się na świecie. W Polsce także można zaobserwować jej
przemiany. Terapia zajęciowa do niedawna kojarzona była
w naszym kraju zwykle z arteterapią, co powodowało, że jej
rola była umniejszana. Wykonywanie zawodu terapeuty
również nie znajdowało uznania u polskich badaczy
koncentrujących się na zawodach medycznych – stąd całkowity
brak publikacji z tego zakresu. Monografia ma charakter
pionierski zarówno w zakresie prezentowanej teorii jak
i wyników badań własnych. Wpisuje się zatem w specyficzną
niszę dotyczącą analizy aspektów wykonywania zawodu
terapeuty zajęciowego w Polsce – socjalizacji do pełnienia roli
zawodowej i jej atrybutów, kształcenia oraz percepcji
zachodzących przemian ujmowanej z perspektywy aktywnych
zawodowo terapeutów zajęciowych.
Opis: Difin
https://ksiegarnia.difin.pl

Wprowadzenie do psychologii / Andrzej Augustynek. Warszawa : Difin, 2018.
Bielsko-Biała cz 120 719
Psychologia współczesna, jako jedna z nauk o człowieku,
zajmuje się jego psychiką i zachowaniem. Jest zarówno
dyscypliną naukową, jak i formą działalności praktycznej.
Psychologiczna wiedza ciągle się dynamicznie rozwija, zwłaszcza
w XXI wieku, wraz z kształtowaniem się społeczeństwa
informacyjnego. Jedne aspekty tej wiedzy są lepiej poznane,
inne dopiero oczekują na eksplorację badawczą i opracowanie
teoretyczne. Aktualny stan wiedzy psychologicznej jest
wynikiem wiele lat trwających poszukiwań, których założenia
i metody inspirowane są przez różne dziedziny wiedzy
(zwłaszcza biologię, fizykę i chemię), systemy filozoficzne
i często
zupełnie
odmienne
podejścia
metodologiczne.
Wprowadzenie do psychologii to podręcznik zawierający
podstawową i aktualną wiedzę psychologiczną w szerokim
zakresie. Omówiono szereg zagadnień: od biologicznych
podstaw psychiki, poprzez pamięć, uczenie się, wywieranie wpływu, po zaburzenia psychiczne i ich
leczenie. Książka adresowana jest do szerokiego grona Czytelników interesujących się zagadnieniami
psychologii i psychopatologii, zwłaszcza do lekarzy, pedagogów i studentów, nie tylko psychologii
i medycyny.
Opis z okładki

Wykluczenie - wymiar jednostkowy i społeczny :
profilaktyka i wsparcie / redakcja naukowa Joanna Rajewska
de Mezer. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, 2018.
Bielsko-Biała cz 120 726
Monografia jest zbiorem usystematyzowanych rozważań
dotyczących wykluczenia społecznego w różnych aspektach
występowania
zjawiska.
Ukazuje
multiprzyczynowość
i wielowymiarowy charakter problemu, jego znane i nieznane
przejawy, skutki polegające na wielopoziomowej, relatywnej
deprywacji.
Autorzy
przeprowadzają
czytelnika
przez
problematykę wykluczenia jednostki i rodziny, wynikającego
z przemian społecznych, gospodarczych czy politycznych
współczesnego
świata.
Charakteryzują
środowiska
funkcjonowania człowieka odpowiedzialne za kreowanie
wykluczenia (środowisko szkolne, enklawy biedy), rozważają
czynniki generujące ekskluzję społeczną (niepełnosprawność
psychiczna, fizyczna, dysfunkcje wynikające z wieku – faktu
bycia osobą starszą), powodujące niemożność pełnego
uczestnictwa społecznego, brak dostępu do praw społecznych, dóbr publicznych, instytucji jednostek,
grup społecznych. W książce poruszono problem wykluczenia społecznego osób opuszczających
zakłady karne oraz ich rodzin.
Opis: Wydawnictwo Naukowe UAM
http://press.amu.edu.pl
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