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Polecamy najnowsze książki:

Aspiracje
edukacyjne
dorosłych
w
świetle
Społeczeństwa 5.0 : (na przykładzie studentów
Politechniki Śląskiej) / Beata Pituła, Barbara Grzyb, Jerzy
Wolny, Paweł Wawrzała. - Toruń : Wydawnictwo Adam
Marszałek, 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 712
W opracowaniu podjęto próbę opisu i analizy aspiracji
życiowych i edukacyjnych studentów Politechniki Śląskiej.
Mimo że większość badanych stanowili studenci I roku,
których marzenia i plany u progu dorosłości ograniczać
mogłaby jedynie ich własna wyobraźnia, zadeklarowane
przez nich aspiracje życiowe ogniskują się de facto wokół
klasycznej, tradycyjnej triady: rodzina–praca–stabilizacja
finansowa. Nikt spośród badanych nie nakreślił bardziej
odważnej wizji swojej przyszłości, np. spędzenia życia na
dalekich podróżach, tak aktualnej dzisiaj walce o czystość
klimatu, kreowaniu projektów zmieniających świat czy
pracy na rzecz rozwiązywania globalnych problemów
społecznych. Ten zachowawczy i bardzo praktyczny wymiar
deklarowanych aspiracji u tak młodych ludzi skłania do zastanowienia się, na ile źródła takiego
zjawiska tkwią w wyniesionej z rodzinnego domu hierarchii wartości, a na ile wypływają np.
z preferowanego przez system edukacji modelu pragmatycznego przystosowania do wymagań
środowiska społecznego. Na to i inne, równie interesujące pytania próbują znaleźć odpowiedź autorzy
prezentowanego opracowania.
Źródło: https://marszalek.com.pl

Drama procesualna w pracy z dziećmi w przedszkolu
i klasach I-III / Kamila Witerska. - Warszawa : Difin,
2020.
PBW Bielsko-Biała cz 122 719
Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to część
teoretyczna, mówiąca o dramie procesualnej jako jednej
z odmian dramy. W tej części omówiona została drama jako
metoda edukacyjna, jej możliwości i uwarunkowania, ale
przede wszystkim drama procesualna, jej elementy,
metody ewaluacji oraz związek z zabawą tematyczną.
Ważną część stanowi tutaj omówienie strategii dramowych,
specyficznych dla tej odmiany dramy. Druga część
publikacji prezentuje zastosowanie dramy procesualnej
w praktyce. Zawiera scenariusze zajęć dramowych oraz
planer, tj. narzędzie do jej planowania. Obie części
stanowią spójną całość – scenariusze zajęć są podstawą, do
której odniesienia znajdują się w części teoretycznej.
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl

Dziecko i dzieciństwo na ziemiach polskich
w źródłach narracyjnych i ikonograficznych z drugiej
połowy XIX i początku XX wieku / Krzysztof Jakubiak,
Monika Nawrot-Borowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam
Marszałek, 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 721
Autorzy publikacji od wielu lat prowadzą badania nad
dzieckiem i różnorakimi
aspektami dzieciństwa na
ziemiach polskich doby zaborów, głównie drugiej połowy
XIX i początków XX wieku. Posiadają też w tym zakresie
obszerny dorobek publikacyjny w postaci monografii,
artykułów czy wyborów źródeł – w tym także
współautorskich.
[…]
Zawarte
w
książce
treści
odzwierciedlają doskonałą orientację Autorów w zakresie
dorobku rodzimych badań nad dzieckiem i dzieciństwem,
kierunków możliwych dalszych poszukiwań oraz niezbędnej
do ich podejmowania bazy źródłowej. To swoiste
kompendium (merytoryczne i metodologiczne) dla
wszystkich
osób
zainteresowanych
tą
właśnie
problematyką.
Z recenzji dr hab. prof. UMK Agnieszki Wałęgi

Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjnozawodowych / redakcja naukowa Ewa SolarczykAmbrozik, Monika Christoph, Renata Konieczna-Woźniak. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.
PBW Bielsko-Biała cz 122 723

Problematyka monografii wpisuje się w nurt rozważań na
temat istoty całożyciowego rozwoju człowieka dorosłego za
sprawą edukacji i moderowania własnych planów życiowych
przez wybór różnorodnych ścieżek kariery. Nowe
konceptualizacje dotyczące życia zawodowego, jawiące się
w tle przeobrażeń związanych z postępem technologicznym,
gospodarką cyfrową, nowymi formami zatrudnienia
i nowymi wyzwaniami edukacyjnymi, permanentnie
aktualizują tematykę całożyciowego uczenia się, stanowiąc
o jej randze. Autorzy tekstów prezentują różnorodne ujęcia
tytułowego problemu, odnosząc się zarówno do teorii jak
i praktyki. Mamy nadzieję, że lektura tych opracowań
naukowych będzie inspiracją do przemyśleń, stawiania
kolejnych pytań i podejmowania badań w tym obszarze.
Opis z okładki

Kompetencje pracowników socjalnych : warsztaty /
redakcja naukowa Ewa Grudziewska. - Warszawa : Difin,
2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 739
Metodyka Pracy Socjalnej to uzupełnienie serii wydawniczej
Biblioteka Pracy Socjalnej, która ukazała się nakładem
wydawnictwa Difin. Przedstawiana seria za punkt wyjścia
w pracy socjalnej stawia sobie koncentrację na warsztacie
metodycznym, którym powinna się posługiwać osoba
profesjonalnie pomagająca ludziom. Prezentowana książka
przedstawia warsztaty dotyczące: rozwijania umiejętności
społecznych, empatii, umiejętności komunikacyjnych,
antydyskryminacji,
umiejętności
rodzicielskich
/
wychowawczych. Publikacja adresowana jest do osób
kształcących przyszłych przedstawicieli helping professions,
tj.
pracowników
socjalnych,
asystentów
rodzin,
pedagogów, psychologów, opiekunów osób starszych
i z niepełnosprawnościami, a także przedstawicieli zawodów
medycznych (pielęgniarki, fizjoterapeuci, lekarze).
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl

Oblicza nudy szkolnej / Iga Kazimierczyk. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 757
Nuda jest zjawiskiem powszechnym w szkołach, jednak
dotychczas słabo zbadanym i opisanym. Wynika to
częściowo z jego niejednoznaczności i złożoności, częściowo
z braku zainteresowania badaczy. Książka Igi Kazimierczyk
wypełnia tę lukę, pokazując, że zjawisko nudy zasługuje na
uwagę i wymaga reakcji zarówno tych, którzy decydują
o systemie edukacji, jak i rodziców i opiekunów. Praca
powstała
na
podstawie
analizy
setek
wywiadów
przeprowadzonych z uczniami i nauczycielami. To ważny
głos w dyskusji o obecnym stanie polskiego szkolnictwa
i potrzebie jego zmian w przyszłości.
Źródło: https://scholar.com.pl/pl

Otyłość dziecięca z perspektywy dzieci i rodziców :
aspekt behawioralny, emocjonalny, poznawczy /
Kamila Czepczor-Bernat. - Warszawa : Difin, copyright
2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 682
W prezentowanej książce przedstawiono podstawowe
informacje związane z diagnozą i badaniami otyłości
dziecięcej, ze szczególnym skupieniem się na aspektach
związanych
z
funkcjonowaniem
psychologicznym.
Zaprezentowano także badania własne w tym zakresie,
które uwzględniają diadyczną perspektywę (dziecko –
rodzic) postrzegania problemu otyłości dziecięcej. Ostatni
rozdział
poświęcony
został
wybranym
strategiom
prewencyjnym i interwencyjnym u dzieci i młodzieży
z nadmierną masą ciała w Polsce i na świecie.

Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl

Psychologia
relacji
wewnątrzrodzinnych
:
komunikowanie się i psychoterapia / Wiesław Sikorski.
- Warszawa : Difin, 2021.
PBW Bielsko-Biała cz 122 763
W książce zaprezentowano najważniejsze czynniki
odpowiedzialne za dobre i złe relacje w rodzinie. Najwięcej
miejsca poświęcono sprawom skutecznej komunikacji
między członkami rodziny, zarówno przy użyciu słów (także
w formie metafor), jak i mowy ciała. Skoncentrowano się
również na przyczynach konfliktów w rodzinie oraz
sprawdzonych sposobach ich łagodzenia. Podano też
strategie efektywnych oddziaływań terapeutycznych na
system rodzinny, z uwzględnieniem chronologii życia
rodziny i jej specyficznego rozwoju. Zawarto bardzo dużo
cennych rad służących tworzeniu udanych relacji między
członkami rodziny. Jest to znakomita lektura nie tylko dla
osób profesjonalnie pomagających rodzinom (pedagogów,
psychologów, pracowników socjalnych, psychoterapeutów),
ale również dla wszystkich, którzy pragną lepiej zrozumieć
i poznać zasady dobrego funkcjonowania rodziny.
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl

W poszukiwaniu czynników sprzyjających realizacji
zadań rozwojowych we wczesnej dorosłości / Anna
Misztela, Anna Oleszkowicz. - Warszawa : Difin, 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 600
Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy jest
realizacja zadań rozwojowych we wczesnej dorosłości oraz
jej psychospołeczne uwarunkowania. Zjawisko to jest
obecnie
wśród
młodych
ludzi
dość
mocno
zindywidualizowane. Różnią się oni tempem podejmowania
poszczególnych zadań, ich kolejnością czy efektywnością.
Różnice są obserwowane przede wszystkim w pierwszej
połowie okresu wczesnej dorosłości, między 20. a 30.
rokiem życia, albowiem wtedy młodzi ludzie albo jeszcze
kontynuują podstawową aktywność z wcześniejszego
okresu życia – naukę, albo wstrzymują się przed
podejmowaniem poważnych zobowiązań lub wręcz
przeciwnie – dość szybko decydują się na wejście w rolę
człowieka dorosłego. Dlatego też ten przedział wiekowy
cieszył się szczególnym zainteresowaniem Autorów przy
doborze próby w prezentowanych badaniach.
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl

Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii
w teorii i praktyce pedagogicznej / redakcja naukowa
Elżbieta
Stokowska-Zagdan,
Małgorzata
PrzybyszZaremba, Joanna Stepaniuk. - Warszawa : Difin, 2020.
PBW Bielsko-Biała cz 122 820
Diagnoza pedagogiczna przewiduje dwie orientacje.
Pierwsza z nich − diagnoza pozytywna, przy doborze
odpowiednich metod i form pracy terapeutycznej, rokuje
pomyślną redukcję niepokojącego stanu na rzecz jego
poprawy. Z
kolei drugi typ diagnozy − negatywna
przewiduje pogłębienie istniejącego problemu, zaburzenia,
czy też zagrożenia. Zarówno diagnoza pozytywna, jak
i negatywna zakłada pewien rozwój istniejącego problemu.
Jednak jego następstwo nie zawsze może być pomyślne
zarówno dla samej jednostki, grupy ludzi, czy też
społeczeństwa. Trafne rozpoznanie, a następnie ocena
ryzyka determinującego kierunek ewaluacji wcześniej
zaistniałego problemu jest niezwykle ważnym momentem
w praktyce pedagogicznej.
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl
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