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Polecamy najnowsze książki:

Mak i rak : materiały do zabawy z rymami / Magdalena
Jarosz ; ilustracje: Marcin Jeleń. - Gdańsk : Wydawnictwo
Harmonia, 2020.
PBW Bielsko-Biała w 121 839

Mak i rak. Materiały do zabawy z rymami to pomoc, którą
można z powodzeniem wykorzystać nie tylko podczas zajęć
logopedycznych, ale i rewalidacyjnych czy korekcyjnokompensacyjnych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych.
Prezentowana pomoc kształtuje słuch fonemowy, koordynację
wzrokowo-słuchowo-ruchową, a także koncentrację słuchową
oraz umiejętność analizy i syntezy słuchowej. Wzbogaca
również słownictwo dziecka, a także rozbudza wyobraźnię.
Umiejętne wyszukiwanie rymów to bardzo istotny krok
w rozwoju poprawnej wymowy. To również bardzo dobre
ćwiczenie językowe.
Opis z okładki

Muzykoterapia dzieci przedwcześnie urodzonych i ich
rodzin : teoria i praktyka / redakcja naukowa: Łucja
Bieleninik, Ludwika Konieczna-Nowak. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020.
PBW Bielsko-Biała cz 122 087
Rosnąca liczba badań i raportów klinicznych dostarcza bogatej
wiedzy na temat efektywności muzykoterapii u wcześniaków.
Coraz lepiej wiemy jak interpretować zmiany rozwojowe
niemowląt, czy to dzięki postępowi technologii obrazowania,
czy poprzez bezpośrednie obserwowanie zachowań dziecka,
takich jak płacz, jedzenie. Od niedawna w badaniach
i działaniach klinicznych uwzględnia się rolę rodziców
w procesie
psychoterapii
za
pomocą
muzyki.
(…)
Przedstawiona Czytelnikowi książka jest kompleksowym
spojrzeniem na kulturę i kontekst muzykoterapii na Oddziale
Intensywnej Terapii Noworodka. Ten kontekst praktyki jest już
obecny w Polsce.
Opis z okładki

O uzależnieniu prosto i zrozumiale : niezbędnik
pacjenta i jego rodziny / Robert Modrzyński. - Warszawa :
Difin, 2020.
PBW Bielsko-Biała w 121 849
Mało kto z osób kończących terapię zdaje sobie sprawę, że
uzależnienie jest chorobą mózgu. Jeszcze mniej wiedzą o tym
ich bliscy. Dominuje błędne przekonanie, że uzależnienie
dotyczy głównie obszaru psychiki i to, czy uda się wyjść
z nałogu, zależy od silnej woli. Książka, będąca efektem
wieloletniej pracy terapeutycznej, służy jako zwięzły
i praktyczny przewodnik po uzależnieniu. Jest to poradnik
adresowany do osób zmagających się z nałogiem i ich rodzin.
Podzielony na sześć rozdziałów, zawiera:
- opis uzależnienia jako choroby ciała, która jest wynikiem
zmian biologicznych zachodzących głównie w mózgu;
- wyjaśnienie mechanizmów doprowadzających do nałogu,
tego, w jaki sposób zmienia się myślenie i przeżywanie emocji
u osoby uzależnionej;
- część praktyczną, czyli najistotniejsze wskazówki
pomagające
w
utrzymaniu
abstynencji.
Napisany
zrozumiałym językiem, odwołuje się do współczesnej medycyny i neuronauki. Pozwala
„odmitologizować” i spojrzeć na uzależnienie w kategorii choroby.
Opis z okładki

Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia / redakcja
naukowa Anna Prokopiak. - Lublin : Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.
PBW Bielsko-Biała

cz 121 853

Książka Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia ukazuje
nowe, oryginalne wyniki badań naukowych dotyczące całego
życia osób ze spektrum autyzmu. Jest to jedna z pierwszych
prób naukowych uchwycenia większości życia ludzkiego
naznaczonego zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Stanowi
ona opracowanie bardzo ważnego obszaru dla teorii i praktyki
pedagogiki specjalnej i medycyny. Oryginalne jest ujęcie
całościowe problemu: od okresu dziecięctwa po okres
dorosłości; od wsparcia sensorycznego po dietetykę; od
raportów zastanych po źródła wytworzone.

Z recenzji ks. dr. hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL

Przemoc instytucjonalna wobec dzieci : kulturowe
uzasadnienie przemocy instytucjonalnej / Joanna Helios,
Wioletta Jedlecka. - Warszawa : Difin, 2020.
PBW Bielsko-Biała cz 122 095
W prezentowanej publikacji została przedstawiona analiza
różnych form przemocy wobec dzieci w szpitalach, instytucjach
związanych z edukacją (szkoły) i placówkach opiekuńczowychowawczych (domy dziecka). Autorki próbują ponadto
wykazać, że przemoc tego rodzaju uzasadnia też kultura.
Mocną stroną książki jest analiza/interpretacja przepisów
prawnych i orzecznictwa sądowego w zakresie ochrony dzieci
przed przemocą ze strony instytucji oraz wykorzystanie metody
socjologicznej do badania świadomości społecznej na temat
przemocy instytucjonalnej. Niniejsza książka, która może
pełnić funkcję poradnika, skierowana jest do pedagogów,
nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, pracowników
socjalnych, studentów nauk społecznych, kuratorów sądowych,
lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich osób interesujących się
problematyką przemocy wobec dzieci w Polsce.
Opis z okładki

Rusz głową! Go / Jay McGavren ; przekład: Tomasz Walczak.
- Gliwice : Helion SA, © 2020.
PBW Bielsko-Biała w 121 832
Język Go, zwany także golangiem, został opracowany w firmie
Google i zaprezentowany światu w 2009 roku. Zaprojektowano
go pod kątem wydajności przetwarzania sieciowego
i wieloprocesorowego. Autorzy chcieli, aby łączył łatwość
pisania aplikacji z wydajnością języków kompilowanych.
Podobnie jak JavaScript czy Python, Go jest językiem, który
można szybko zrozumieć, a dzięki temu bezzwłocznie zacząć
tworzyć funkcjonalny kod. Niemniej, aby zyskać uznanie
potencjalnego pracodawcy i swojego nowego zespołu, poza
wiedzą o składni i instrukcjach sterujących oraz praktyczną
umiejętnością kodowania trzeba poznać określone konwencje
i techniki.
Opis z okładki

Scenariusze z języka polskiego : od antyku do oświecenia
: I klasa liceum : karty pracy, prezentacje, sprawdziany,
powtórzenia do matury / Agnieszka Nagalska. - Warszawa :
Difin, 2019.
PBW Bielsko-Biała cz 122 063
Książka skierowana jest do nauczycieli języka polskiego,
zawiera zbiór 30 scenariuszy z kartami pracy czy prezentacjami.
Dodatkowo, przy każdej epoce, znajduje się sprawdzian (można
go zastosować również jako ćwiczenie lub pracę domową)
i podsumowanie do matury – z zaznaczonymi nawiązaniami
z innych okresów literackich. W sprawdzianach dominują
pytania otwarte i raczej problemowe – zawsze po to, by
zmotywować ucznia do samodzielnego myślenia. Z drugiej
strony wprowadzono także typowe egzaminacyjne tabele
i formuły pytań, by uczeń mógł przećwiczyć taki sposób
sprawdzania wiedzy. Treść ich podporządkowana jest naczelnej
zasadzie – doskonaleniu umiejętności wnioskowania. Większość
kart pracy zawiera pytania do tekstów poetyckich
i nawiązujących – z innej epoki – ewentualnie dzieła sztuki
korespondującego z nimi. Właśnie tekst poetycki dominuje w książce, bo ten sprawia uczniom
największe problemy i po nim nauczyciel może być przewodnikiem.
Opis z okładki

Świat w optyce dziecka : reprezentacje obiektów
przyrodniczych z dziecięcej perspektywy / Monika
Wiśniewska-Kin, Eliza Rybska. - Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
PBW Bielsko-Biała cz 122 101
Publikacja rzuca nowe światło nie tylko na sam niezwykły
dziecięcy potencjał ujawniany w sytuacjach zadaniowych, lecz
także na konieczność odmiennego od dotychczasowego
sposobu edukowania dzieci, a zwłaszcza wspierania rozwoju
ich
umiejętności
poznawczych.
Dziecięce
nadawanie
i odkrywanie znaczeń umożliwia zarówno wniknięcie w sposób
myślenia i rozumowania dzieci, jak i pozwala dostrzec wagę
oraz wartość wsparcia tych procesów poprzez stawianie
dziecka
w
sytuacjach
wymagających
twórczego
i niestandardowego działania. Niedocenianie, umniejszanie,
ignorowanie, a często i lekceważenie potencjału kognitywnego
dzieci w procesie aranżowania środowiska edukacyjnego,
konstruowania programów kształcenia czy budowania relacji
edukacyjnej, prowadzą do nieadekwatnych osiągnięć
rozwojowych, znacznie poniżej ich możliwości.
Z recenzji prof. dr hab. Renaty Michalak

Wybrane
zasoby
osobiste
kandydatów
przygotowujących
się
do
pracy
w
zawodach
pomocowych / Ewa Sarzyńska-Mazurek, Danuta WosikKawala. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2020.
PBW Bielsko-Biała w 121 877
Publikacja jest skierowana do szerokiego grona czytelników,
zainteresowanych tematyką związaną z rozwijaniem zasobów
osobistych. Są to osoby zajmujące się kształceniem
kandydatów do pracy w obszarze zawodów pomocowych.
Wśród odbiorców powinni znaleźć się studenci, którzy
przygotowują się do wykonywania tych zawodów, mając na
celu profesjonalne służenie innym osobom. Nie można tutaj
pominąć czytelników, którzy aktualnie pracują w tych
zawodach, realizując swoje pasje, dążąc do podniesienia
jakości swoich działań, zmagając się ze stresem i codziennymi
trudnościami. Grono czytelników jest zatem szerokie. Mam
nadzieję, że publikacja wzbudzi zainteresowanie, stanie się
źródłem dyskusji i refleksji oraz inspiracją do podejmowania i realizowania dalszych badań w tym
zakresie.
Z recenzji dr hab. Beaty Szluz, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Złożony zespół stresu pourazowego : jak odzyskać
integralność psychiczną i kontrolę nad emocjami :
zeszyt ćwiczeń / Arielle Schwartz ; tłumaczenie Juliusz
Okuniewski ; [redaktor naukowy dr Elżbieta ZdankiewiczŚcigała].
Kraków
:
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego, copyright 2020.
PBW Bielsko-Biała w 121 885
W tym przystępnie napisanym podręczniku autorka uczy, jak
wypracować w sobie pozytywne strategie, które pomogą
zaakceptować
samego
siebie
i
zyskać
poczucie
bezpieczeństwa na tyle, by móc zmierzyć się z przeszłością.
Zwięźle, fachowo i w zrozumiały sposób przedstawia
zagadnienia związane ze złożonym zespołem stresu
pourazowego, podkreślając, że jest on normalną reakcją na
bolesne sytuacje życiowe z przeszłości. Pomaga zrozumieć
psychologiczne i fizjologiczne aspekty traumy, wskazuje
zaburzenia współwystępujące oraz na przykładzie swoich
pacjentów pokazuje, z jak różnorodnymi problemami borykają
się osoby dotknięte zespołem stresu pourazowego i jak trudne
zadanie stoi przed terapeutą w postawieniu właściwej
diagnozy.
Źródło: https://wuj.pl/
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