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Polecamy najnowsze książki:

Czytanie harmonijne : skuteczna nauka czytania dla
małych dzieci oraz uczniów z trudnościami / Małgorzata
Barańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, copyright 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 528
Zasadniczym celem tego opracowania jest ułatwienie dziecku
opanowania prawidłowej techniki czytania polegającej na
płynnym łączeniu liter w wyrazy, bez przechodzenia przez
zbędny etap literowania/głoskowania. W toku nauki dziecko
poznaje wszystkie 44 znaki graficzne (litery, dwuznaki,
trójznak) oznaczające 36 głosek. Początkowe ćwiczenia
w czytaniu oparto na literach oznaczających głoski trwałe,
ponieważ można wymawiać je dowolnie długo. Dzięki temu
dziecko zyskuje czas niezbędny do płynnego połączenia
liter/głosek w sylabę lub wyraz. […] Książka jest skromnie
ilustrowana, żeby nadmiar rysunków nie odciągał uwagi dziecka
od tekstu i nie zachęcał go do odgadywania treści wyrazów,
zdań czy tekstów. Na dołączonej do książki płycie CD znajdują
się nagrania ćwiczeń wykonane przez dr Annę WalencikTopiłko. Mają one kluczowe znaczenie. Zaprezentowana na nich
wymowa stanowi dla dziecka wzór do naśladowania.
Opis z okładki

Design thinking dla edukatorów / Piotr Grocholiński, Monika
Just, Małgorzata Kołodziejczyk, Beata Michalska-Dominiak,
Agnieszka Michalska-Żyła. - Łódź : Wydawnictwo Uniwesytetu
Łódzkiego, 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 559
Intencją książki jest inspirowanie do wprowadzania metod,
sposobów i takiego stylu pracy z uczniami, studentami,
uczestnikami szkoleń, które wyzwalają kreatywność własną
i zespołową, są wsparciem w procesie adaptacji do zmian.
Punktem wyjścia do jej powstania jest przekonanie, że każda
aktywność edukacyjna może być traktowana jako projekt, który
dzięki swej strukturze, wykorzystanym narzędziom i technikom
pozwala na realizację określonych celów i osiąganie pożądanych
efektów oraz znajdowanie trafnych rozwiązań, skrojonych na
miarę potrzeb. Krok po kroku pokazane jest, w jaki sposób
przejść przez proces z wykorzystaniem metodyki design
thinking (DT), jednak książka napisana jest tak, aby dać także
możliwość wyboru opisanych w niej metod, narzędzi, inspiracji
przydatnych w danej sytuacji, które będą wsparciem
w projektach, jakie realizują czytelniczki i czytelnicy.
Źródło: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl

Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym : ćwiczenia /
Beata Pituła, Barbara Grzyb, Monika Morgała. - Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021.
PBW Bielsko-Biała cz 122 573
Prezentowana książka jest skryptem ćwiczeniowym z dziedziny
edukacji społeczno-przyrodniczej dedykowanym studentom
pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także
nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie. Celem
publikacji jest przygotowanie studentów do podejmowania
działań w zakresie treści społeczno-przyrodniczych, a w efekcie
nabycie umiejętności nauczania przyrody. To wspaniały
materiał dydaktyczny do kształcenia studentów oraz świetna
pomoc metodyczna i źródło inspiracji w pracy nauczyciela
przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej. Wykorzystanie
ćwiczeń podczas zajęć ze studentami pozwala na łączenie teorii
z praktyką, a tym samym na rozwijanie kompetencji
dydaktycznych przyszłych nauczycieli oraz inspirowanie ich do
podejmowania działań innowacyjnych,
nieszablonowych,
będących podstawową przesłanką przygotowania i realizacji efektywnego procesu dydaktycznowychowawczego.
Źródło: https://marszalek.com.pl

O prywatności w świecie nowych technologii : asymetria
przejrzystości / Aleksandra Binicewicz. - Kraków :
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
"Universitas", copyright 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 541
Książka poddaje refleksji współczesne kłopoty z prywatnością
w kontekście funkcjonowania nowych technologii rozwijanych
w demokratycznych strukturach liberalnych społeczeństw
zachodnich. Autorka posługuje się kategorią asymetrii
przejrzystości, ażeby opowiedzieć o relacji jednostki
(użytkownika, obywatela, konsumenta) z przedstawicielami
rządów
państw
oraz
międzynarodowych
korporacji
w zglobalizowanym świecie. Przygląda się budowanym przez
technologiczne firmy iluzjom i tropi ich przejawy w konkretnych
zjawiskach:
dezinformacji,
moderacji
treści
czy
(mikro)targetowania reklam w serwisach społecznościowych.
Kontekst jej badań stanowi filozoficzna refleksja nad
postawami nowoczesności i ponowoczesności, ale także namysł
nad prywatnością w perspektywie długiego trwania oraz
szeroko nakreślona panorama procesów i wydarzeń
historycznych
(m.in.
zimnej
wojny,
kontrkultury
amerykańskiej czy narodzin Internetu).
Opis z okładki

Odetnij napięcie : jak pokonać stres dzięki praktykom
psychosomatycznym / Rebekkah Ladyne ; tłumaczenie
Juliusz Okuniewski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 681
Stres stale gości w naszym życiu. Długotrwały czy ekstremalny,
nie dotyczy jedynie umysłu, doświadczamy go także w ciele.
Odczuwamy nieustające napięcie, boli nas brzuch, a serce
kołacze w odpowiedzi na napięte terminy czy wizytę teściów.
Jak poradzić sobie z tym stanem? Rebekkah LaDyne
przekonuje, że jeśli naprawdę chcemy uwolnić się od stresu,
musimy zmierzyć się z nim zarówno w umyśle, jak i w ciele oraz
zredukować go na obu tych poziomach. Opierając się na
najnowszych badaniach poświęconych terapiom somatycznym,
wyjaśnia działanie autonomicznego układu nerwowego,
tłumaczy fizyczne reakcje organizmu oraz pokazuje, jak
wykorzystać mądrość ciała. Opracowana przez autorkę
innowacyjna strategia obniżania stresu w układzie ciało–umysł
(MBR, mind-body reset) za pomocą prostych ćwiczeń
somatycznych pomaga trwale zredukować napięcie i odzyskać
spokój. Praktyczne narzędzia zawarte w książce Odetnij napięcie pomogą Ci pokonać trudną drogę od
przewlekłego stresu do dobrze zakorzenionej w ciele odporności.
Opis z okładki

Oswoić potwora gniewu / Holly Forman-Patel ; ilustracje:
Claudio Cerri ; przekład: Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Sopot :
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 543
Każdy z nas miewa gorsze dni i czasami się gniewa. Nie ma
w tym nic złego – wszystkie emocje są ważne i potrzebne. Tak
naprawdę znaczenie ma to, czy nie przejmują one nad nami
kontroli, a także sposób, w jaki je wyrażamy. Książka Oswoić
potwora gniewu zawiera ponad pięćdziesiąt wesołych ćwiczeń,
które pomagają dzieciom zrozumieć gniew, zaakceptować to
uczucie i się z nim uporać. Ćwiczenia opisane w książce zostały
zaczerpnięte z terapii opartych na dowodach naukowych, takich
jak terapia poznawczo-behawioralna, praktyka uważności,
EMDR czy terapia zabawą. Pomogą one dziecku zrozumieć, że
odczuwany przez nie gniew nie jest zły i co może zrobić, by
zapanować nad tym uczuciem, zamiast pozwalać, by to potwór
gniewu przejmował nad nim władzę.
Opis z okładki

Rodzeństwo : znaczenie relacji z braćmi i siostrami dla
naszego rozwoju i dobrostanu / Naomi White, Claire Hughes
; przekład Joanna Jakubowska, Aleksandra Tchorzewska. Warszawa : PWN, 2021.
PBW Bielsko-Biała cz 122 584
Omawiana pozycja to fundamentalny tekst na temat relacji
między rodzeństwem. Zestawiając wyniki trwającego 10 lat
badania podłużnego z wynikami innych badań, z perspektywy
biegu życia, Autorki analizują znaczenie relacji między
rodzeństwem dla rozwoju i dobrostanu dziecka. Uwzględniają
także historyczny, rozwojowy i rodzinny kontekst, w jakim
funkcjonują rodzeństwa, przedstawiają wpływ rodzeństwa na
rozwój i adaptację dziecka oraz relacjonują nowe badania nad
rodzeństwami funkcjonującymi w różnorodnych kontekstach.
Naomi White i Claire Hughes omawiają relacje między
rodzeństwem w zróżnicowanych populacjach, takich jak
rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością, rodzeństwa żyjące
w różnych kulturach oraz rodzeństwa z rodzin nietradycyjnych.
Przedstawiają również praktyczne implikacje istniejących
badań.
Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl

Uwarunkowania relacji z rodzeństwem we wczesnej
dorosłości / Paulina Szymańska. - Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.
PBW Bielsko-Biała w 122 599
Publikacja z zakresu psychologii rodziny. Autorka koncentruje
się na zagadnieniu relacji między rodzeństwem we wczesnej
dorosłości. Na podstawie rezultatów badań własnych została
stworzona pierwsza polska autorska typologia relacji
z rodzeństwem we wczesnej dorosłości. W książce czytelnik
znajdzie ponadto przegląd literatury światowej, omówienie
wyników badań własnych, dyskusję na temat ich rezultatów
oraz prezentację implikacji praktycznych.
Wartość pracy podnosi przeprowadzona przez Autorkę
adaptacja dwóch testów do badania relacji między
rodzeństwem. Dzięki starannie i wnikliwie przeprowadzonej
analizie wyników badań własnych, w oparciu o analizę skupień,
Autorce udało się opracować pierwszą w Polsce typologię relacji
między
rodzeństwem,
uwzględniającą
typy
relacji:
ambiwalentny, niechętny i wspierający. Fakt ten bardzo
wyraźnie podnosi wartość publikacji i czyni ją bardzo wartościowym opracowaniem naukowym w tym
obszarze tematycznym.
Z recenzji prof. dr hab. Teresy Rostowskiej (UG)

W cieniu marnego czasu : o twórczości Antoniego Libery
/ Małgorzata Juda-Mieloch. - Kraków : Instytut Literatury, 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 526
Praca Małgorzaty Judy-Mieloch została napisana z pasją
i widoczną atencją wobec licznych dokonań Antoniego Libery na
polu kultury polskiej - a więc nie tylko w obszarze prozy, ale
także przekładu i szeroko rozumianej działalności teatralnej.
Pojawiające się w opracowaniu wyraźne sądy wartościujące nie
są nachalne i pełnią rolę istotnych drogowskazów. Warto
podkreślić, że autorka dysponuje szeroką wiedzą o biografii
pisarza, zdobywaną dzięki kontaktom z nim. Opracowanie
dekonstruuje wygodny mit o Liberze jako autorze jednej
książki. Małgorzata Juda-Mieloch nie zapomina o tym, czym
w dorobku pisarza jest Madame. Słusznie podkreśla
wielopłaszczyznowość tej powieści - czytanej nazbyt często
wyłącznie jako romans. Pamięta jednak również o tym, że
stanowi ona tylko jedno skrzydło dyptyku, którego istotnym
dopełnieniem jest wyrafinowana gatunkowo opowieść Godot i
jego cień. Wrażliwość na intertekstualne uwikłania prozy Libery
pozwala autorce przenieść dyskurs interpretacyjny ponad powierzchowne skojarzenia i wygodne
stereotypy, a także odsłonić intrygujące sensy wszyte przez pisarza pod podszewkę tekstowej materii.
Opis z okładki

Żłobek : wychowanie i edukacja / redakcja Aneta Jegier. Warszawa : Difin, 2021.
PBW Bielsko-Biała cz 122 699
Jak nie zaprzepaścić wrodzonych możliwości i zdolności
dziecka? Jak w toku pedagogicznej działalności wydobyć
z naszych podopiecznych to, co najlepsze i najbardziej cenne?
W żłobkach mamy do czynienia z małymi dziećmi, takimi, które
nie zwerbalizują problemu. W jaki sposób mamy pomagać
małym ludziom, aby stali się samodzielni, starali się żyć mądrze
i potrafili odróżnić dobro od zła? Autorzy poszczególnych
rozdziałów to uznani pedagodzy i psycholodzy, osoby pracujące
z dziećmi i dla dzieci, wykładowcy uczelni pedagogicznych
i kierownicy żłobków. W swoich tekstach dokonują analizy
rzeczywistości żłobkowej i z refleksją, ale i pokorą podchodzą
do dziecięcych możliwości oraz rozwiązań metodycznych opieki,
wychowania i edukacji najmłodszego pokolenia.
Opis z okładki
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