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Polecamy najnowsze książki:

Człowiek w pułapce problemów : psychospołeczne
problemy
jednostki
oraz
instytucjonalne
i pozainstytucjonalne sposoby ich rozwiązywania /
redakcja naukowa Hanna Karaszewska. - Poznań :
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.
PBW Bielsko-Biała cz 122 072
Książka poświęcona jest człowiekowi uwikłanemu w problemy
natury psychospołecznej i zdrowotnej. Autorzy opisują
zagadnienia, które wpisują się w przestrzeń pomocową
i resocjalizacyjną. Tematyka podjętych rozważań dotyczy:
pomocy społecznej, wspierania beneficjenta przez pracownika
socjalnego; pomocy udzielanej osobie uzależnionej od
alkoholu, narkotyków oraz opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze,
resocjalizacyjne,
a
także
jednostki
penitencjarne. Czytelnik odnajdzie w niej informacje dotyczące
kurateli sądowej, pomocy udzielanej ofiarom przemocy
w rodzinie oraz dzieciom osób pozbawionych wolności. Podjęte
w książce rozważania dotykają też kwestii wspierania
niedobrowolnego podopiecznego w procesie resocjalizacji oraz
osób bezdomnych. Poruszono także problem osób zawodowo udzielających pomocy i obciążeń
wynikających z tytułu wykonywania tak specyficznego zawodu, jakim jest praca z człowiekiem
doświadczającym problemów życiowych.
Źródło: https://press.amu.edu.pl

Edukacja przyrodniczo-ekologiczna dzieci w wieku
przedszkolnym : osobista aktywność dziecka / Mirosława
Parlak ; [redakcja - Joanna Piasta-Siechowicz]. - Kielce :
Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o, 2019.
PBW Bielsko-Biała cz 122 054
Nowa publikacja autorki to propozycja wypływająca ze
współczesnych zmian modelu wczesnej edukacji, kładąca
nacisk
na
wykorzystanie
wszechstronnej
aktywności
i zainteresowań dziecka w procesie ciekawej dla niego
edukacji
przyrodniczej.
Książka
adresowana
jest
do
nauczycieli
przedszkoli
oraz
pedagogów
pracujących
w edukacji wczesnoszkolnej, a także do rodziców, którzy są
coraz bardziej świadomi i zaangażowani w edukację swych
dzieci. Ciekawe rozwiązania znajdą w tej książce również
nauczyciele świetlic szkolnych i środowiskowych, a także
opiekunowie, zajmujący się dziećmi w innych sytuacjach, np.
podczas
wakacji.
Ważnym
adresatem
są
adepci
przygotowujący się do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji
- studenci kierunków pedagogicznych wszystkich uczelni
w Polsce.
Opis z okładki

Edukacja XXI wieku : strategie zarządzania i kierunki
rozwoju / redakcja Tatiana Krawczyńska-Zaucha. - Kraków :
Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, copyright 2020.
PBW Bielsko-Biała cz 122 055
Otaczający nas świat zmienia się w zawrotnym tempie.
Globalizacja, cyfryzacja i nieograniczony dostęp do wiedzy
wcześniejszych pokoleń są zupełnie nowymi doświadczeniami
ludzkości, które nigdy wcześniej nie istniały. Taka
rzeczywistość stawia przed edukacją zupełnie nowe
wyzwania. Kształcenie i wychowanie powinny przygotować
dzieci nie tylko do „radzenia sobie” w rzeczywistości XXI w.,
ale
przede
wszystkim
do
świadomego
wzięcia
odpowiedzialności za otaczający nas świat; nie tylko do
posiadania wiedzy, ale do jej interioryzacji i wyciągania
wniosków na przyszłość; nie tylko podporządkowywania sobie
świata,
ale
przede
wszystkim
do
zrównoważonego
współuczestniczenia w życiu planety jako całości. Wydarzenia
globalnej pandemii COVID-19 i międzynarodowa przymusowa
kwarantanna pokazały ludzkości, jak kruchy jest stworzony
przez nią porządek. Obnażyły też bezwzględnie wszystkie braki, błędne założenia i nieadekwatne cele
edukacji. Ta książka jest propozycją naprawy systemu kształcenia w różnych jego aspektach. Wytycza
nowe kierunki rozwoju szkolnictwa w XXI w. i wskazuje adekwatne strategie nowoczesnego
zarządzania.
Opis z okładki

Kultura szkoły w rozwoju szkoły / Inetta Nowosad. Kraków : Impuls, 2019.
PBW Bielsko-Biała w 122 123
Książka Inetty Nowosad wydobywa znaczącą rolę kultury
szkoły w uzyskaniu trwałej poprawy pracy szkoły i nie
wskazuje na jedyne, słuszne i gotowe rozwiązanie, które
mogłoby przeprowadzić szkołę przez proces rekulturacji, krok
po kroku. Choć oczywiste jest, że w czasach gwałtownych
zmian każdy chętnie szuka oparcia w niosącej poczucie
bezpieczeństwa gotowej recepcie na sukces. Jednak gdy
uwaga zostaje skierowana na treści techniczne – kosztem
zrozumienia ich wpływu na ludzi (użytkowników) i organizację
– poprawa staje się niemożliwa, a efektywność zamiera.
Ważne okazuje się zrozumienie, z czym mamy do czynienia –
poznanie kultury szkoły i zmiany, a dokładnie: uczenie się jej
i
przekształcanie.
Bez
współpracy,
uczestnictwa
i zaangażowania
społeczności
szkolnej
oraz
popartej
badaniami refleksji nie osiągnie się realnej, głębokiej zmiany,
a jedynie taka ma sens. Treści przedstawione w trzech
rozdziałach ułatwiają uzyskanie całościowego spojrzenia na rangę kultury szkoły w jej rozwoju.
Źródło: https://www.impulsoficyna.com.pl

Ocenianie w szkole na cenzurowanym : badania dylematy - inspiracje / redakcja naukowa Małgorzata
Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska.
- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2020.
PBW Bielsko-Biała w 122 043
Bez wątpienia dobre ocenianie oparte na solidnych
podstawach dawnej i współczesnej myśli naukowej stanowić
powinno niezbywalną część edukacji na każdym etapie. Myśl
ta stale powraca w dyskusjach nad jej jakością,
efektywnością, potrzebą zmian i modernizacji. Zamieszczone
w niniejszym tomie teksty wpisują się w bardzo dziś
potrzebną dyskusję o miejscu, roli, modelach i systemach
szkolnego oceniania, o potrzebie weryfikacji stosowanych
metod i narzędzi oceniania, o roli emocji i motywacji w tym
procesie oraz wielu innych aspektach związanych z oceną
i wartościowaniem
różnych
obszarów
edukacji
i
jej
uczestników. Głównym celem oddawanej do rąk Czytelników
publikacji jest zatem wzbogacenie wiedzy na temat
wybranych zjawisk, które dotyczą współczesnych strategii szkolnego oceniania i wartościowania (na
różnych etapach kształcenia ogólnego i przedmiotowego), związanych z tym treści, uwarunkowań,
dylematów, pozytywnych i negatywnych sposobów postępowania, funkcjonalności i efektywności
metod, narzędzi, form itd.
Ze Wstępu

Psychologia muzyki / redakcja naukowa Maria ChełkowskaZacharewicz, Julia Kaleńska-Rodzaj. - Warszawa : PWN, 2020.
PBW Bielsko-Biała w 122 194
Ostatni podręcznik psychologii muzyki ukazał się w Polsce
w 1970 roku. Psychologia muzyki stanowi pierwsze od
półwiecza interdyscyplinarne kompendium psychologii muzyki,
pisane z perspektywy psychologii, muzykologii, akustyki,
neurologii, pedagogiki i antropologii kulturowej. Podręcznik
jest napisany przez ekspertów – naukowców i praktyków,
zmagających się na co dzień z problematyką percepcji, emocji
i stresu w muzyce, czy działających na różnych polach
medium muzycznego. Napisano go jasnym, przystępnym
językiem, co czyni publikację dostępną szerszemu gronu
odbiorców zainteresowanych relacjami psychologii i muzyki.
Autorzy prezentują zagadnienia związane z odbiorem wrażeń
muzycznych,
aktywnością
muzyczną,
ćwiczeniem
i wykonawstwem. W kolejnych rozdziałach Czytelnik znajdzie
podstawową wiedzę na temat działania ludzkiego systemu
słuchowego, mózgowych korelatów aktywności muzycznej,
ruchu ciała w kontekście percepcji muzyki. Osobną część poświęcono emocjonalnym oraz
terapeutycznym aspektom odbioru muzyki. Omówiono tu także psychologiczne aspekty aktywności
muzycznej: ćwiczenia gry na instrumencie oraz przeżywania tremy i regulacji emocji podczas
publicznego występowania.
Z recenzji dr hab. Aleksandry Rogowskiej, prof. UO

Python w zadaniach : programowanie dla młodzieży :
poziom
podstawowy
/
Urszula
Wiejak,
Adrian
Wojciechowski. - Gliwice : Helion, copyright 2020.
PBW Bielsko-Biała w 122 148
Python to bardzo popularny, wydajny i elastyczny język
programowania ogólnego przeznaczenia, którego prosta,
czytelna
i
zwięzła
składnia
zdobyła
uznanie
rzesz
programistów na całym świecie. Duże możliwości, przenośność
kodu, możliwość pisania skryptów - wszystko to sprawia, że
Python znajduje zastosowanie w najróżniejszych dziedzinach
i wspiera rozwój wielu popularnych serwisów internetowych.
Bez wątpienia warto się go nauczyć! Jeśli chcesz poznać ten
język, jesteś na dobrej drodze! Książka omawia najważniejsze
elementy programowania w Pythonie. Co ważne, wiedza
została usystematyzowana w formie konkretnych zadań do
wykonania. Poznasz dzięki nim typy danych i składnię języka,
dowiesz się, jak debugować programy, nauczysz się korzystać
z funkcji oferowanych przez biblioteki i opanujesz podstawy
tworzenia graficznych interfejsów użytkownika. To podręcznik przeznaczony dla młodzieży, ale
doskonale sprawdzi się również w przypadku osób dorosłych, które rozpoczynają przygodę
z programowaniem.
Opis z okładki

Rzeczy niepokój : o twórczości Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego / Hanna Kryńska. - Kraków : Instytut
Literatury, 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 237
Autorka odważnie mierzy się nie tylko z literacką
i pozaliteracką legendą poety, ale także z licznymi
uproszczeniami, które zdążyły pojawić się w obszarze historii
literatury. Krzysztof Kamil Baczyński stał się przecież zarówno
symbolem pokolenia AK, jak i symbolem całej generacji
poetów-żołnierzy, którzy oddali swoje życie w walce o godność
i wolność. Badaczka z taktem i niemałą zręcznością wydobywa
mniej znane aspekty zarówno biografii, jak i twórczości poety,
przypomina teksty zapomniane, a oprócz tego na nowo
oświetla te, które zadomowiły się w antologiach i naszej
świadomości literackiej. Wirtuozerska gra perspektyw –
syntetycznej i analitycznej – sprawność pióra, jasny wywód to
dodatkowe atuty książki, która ma szanse znaleźć się nie tylko
w bibliotekach szkolnych czy uniwersyteckich, ale także na
półkach miłośników poezji XX wieku. Na uznanie zasługuje
bardzo klarowny język wykładu. Przeprowadzone interpretacje
są zakorzenione w solidnej analizie formalnej – ciekawe, niejednostronne, procesualne („rozgrywają
się” na oczach czytelnika, mają charakter analityczno-hermeneutycznych inscenizacji).
Opis z okładki

Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) : trening
umiejętności : podręcznik terapeuty / Marsha M. Linehan ;
tłumaczenie Robert Andruszko. - Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2016.
PBW Bielsko-Biała cz 121 871
Coraz większa liczba badań sugeruje, że trening umiejętności
jest obiecującą interwencją m.in. u młodzieży z tendencjami
samobójczymi, a także u dorosłych z zaburzeniem osobowości
z pogranicza, zaburzeniami odżywiania się, oporną na leczenie
depresją,
nadużywających
substancji
psychoaktywnych
i borykających się z wieloma innymi chorobami. Książka
przybliża główne założenia terapii dialektyczno-behawioralnej,
ze szczególnym uwzględnieniem treningu umiejętności, oraz
podaje wyczerpujące i precyzyjne instrukcje dotyczące
nauczania określonych umiejętności związanych z uważnością,
skutecznością
interpersonalną,
regulacją
emocji
oraz
tolerancją na problemy psychiczne i emocjonalne. Terapeuci
znajdą w niej wiele przykładów klinicznych, szczegółowe
uwagi dydaktyczne oraz omówienie praktycznych aspektów
treningu umiejętności, takich jak przygotowanie do treningu,
organizacja sesji, rozpoczęcie treningu, cele terapeutyczne i procedury treningu czy zastosowanie
innych strategii i procedur DBT do treningu umiejętności behawioralnych.
Opis z okładki

Zadania rozwojowe i edukacja szkolna młodzieży :
stałość i zmienność / Alina Szczurek-Boruta. - Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
PBW Bielsko-Biała w 122 104
Książka przedstawia raport z badań młodzieży polskiej
realizowanych w odstępie 13 lat. Jest to kolejny autorski
projekt A. Szczurek-Boruty obejmujący diagnozę zadań
rozwojowych i społecznych warunków edukacji szkolnej,
a jednocześnie pierwszy o charakterze komparatywnym –
próba uchwycenia zmian kojarzonych z upływem czasu
i przekształceniami warunków życia. Książka jest swoistym
zapisem próby poszukiwania czynników porządkujących
i wyznaczających
obraz
wychowania.
Przedstawia
interesującą
i
wartościową
poznawczo
propozycję
rozpatrywania wychowania jako układu termodynamicznego,
w którym zachodzą energetyczne przemiany w zakresie
osobowości wychowanka i w działaniach pedagogicznych.
Praca może zainteresować osoby, którym bliska jest
problematyka młodzieży, szkoły, głównie pedagogów,
nauczycieli praktyków, ale także psychologów, socjologów, badaczy kultury oraz osoby odpowiedzialne
za kształtowanie polityki oświatowej i społecznej.
Źródło: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/
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