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Polecamy najnowsze książki:

Arteterapia w twórczym rozwoju : ćwiczenia,
warsztaty projekty dla dzieci i młodzieży / Wiesław
Karolak, Barbara Karolak. - Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 710
Publikacja składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy
to rozważania związane z istotą najprostszej jednostki
dydaktycznej i treningowej, jaką są ćwiczenia. W dalszej
części tego rozdziału prezentowane są scenariusze i opisy
realizacji piętnastu przykładowych ćwiczeń. Drugi rozdział
zawiera rozważania związane z istotą większej jednostki
dydaktycznej, terapeutycznej, artystycznej, jaką są
warsztaty. W dalszej części tego rozdziału prezentowane są
scenariusze
zajęć
warsztatowych
z
dokumentacją
fotograficzną i opisami. Trzeci rozdział zawiera rozważania
związane z istotą najbardziej rozbudowanej, a zarazem
dość
skomplikowanej
jednostki
dydaktycznej,
terapeutycznej, artystycznej, jaką są projekty. W tym
rozdziale – podobnie jak w dwóch poprzednich –
prezentowane są scenariusze, opisy wybranych projektów
wraz z dokumentacją fotograficzną i opisami.
Źródło: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl

Edukacja dziecka szansą na budowę kapitału
społecznego / redakcja naukowa Marzena Adamowicz,
Lidia Kataryńczuk-Mania, Mirosława Nyczaj-Drąg. - Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021.
PBW Bielsko-Biała cz 122 724
Tematyka monografii obejmuje zagadnienia warunków
i szans edukacyjnych dziecka, rozwijania jego możliwości,
kompetencji, konstruowania wiedzy i podejmowania
nowych
wyzwań.
O
wyborze
tematyki
rozważań
teoretycznych i badań empirycznych zadecydowały nasze
zainteresowania problematyką dziecka, jego dzieciństwem,
rodziną i edukacją, czego dowodem są nasze liczne prace
naukowe, a co przełożyło się na podjęte zagadnienia przez
autorów
poszczególnych
rozdziałów.
[…]
Niniejsza
monografia jest adresowana do studentów kierunku
pedagogicznego,
nauczycieli
i
studentów
edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, rodziców oraz nadzoru
pedagogicznego
i
do
nauczycieli
akademickich.
Z poznawczego
punktu
widzenia
książka
powinna
zainteresować badaczy zajmujących się pedagogiką
dziecka, pedagogiką rodziny i pedagogiką społeczną oraz pedagogiką zdolności.
Fragment Wstępu

Edukacja i rehabilitacja osób z równoczesną
słuchowo-wzrokową
niepełnosprawnością
(surdotyflopedagogika) : wybrane aspekty i obszary /
Marzenna Zaorska. - Toruń : Wydawnictwo Adam
Marszałek, 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 725
W opracowaniu podjęto próbę nakreślenia współczesnej
wizji niepełnosprawności związanej z równoczesnymi,
dualnymi zaburzeniami funkcji słuchowych i wzrokowych
w wielu kontekstach, wpisanych w paradygmat zarówno
medycznej percepcji niepełnosprawności, jak i społecznego
podejścia do potrzeb tej kategorii osób. Książka może
pomóc w poznaniu istoty, złożoności, możliwości
generowanych przez równoczesną słuchowo-wzrokową
niepełnosprawność, przyczynić się do promowania wiedzy
o osobach doświadczających jej konsekwencji oraz
ukierunkować
działania
dążące
do
budowania
społeczeństwa
wrażliwego
na
potrzeby
osób
głuchoniewidomych, potrafiącego je zaspokajać na
możliwie najwyższym poziomie jakościowym i ilościowym.
Z kolei osoby z równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawnością może zachęcić do aktywnego
uczestnictwa w życiu społeczeństwa i konstruowania własnego wkładu w rozwój ludzkiej cywilizacji.
Źródło: https://marszalek.com.pl

Innowacyjny samorząd : rola samorządu w kreowaniu
innowacyjności regionalnej / redakcja naukowa Leszek
Czaplewski, Daniel Jurewicz, Aneta Szóstek. - Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020.
PBW Bielsko-Biała w 122 733

Kluczowa dla konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów –
innowacyjność – może zapewnić nowe impulsy rozwojowe.
Nie dziwi zatem jej eksponowanie w wielu strategicznych
dokumentach tworzonych na szczeblach: od lokalnego do
międzynarodowego. Pomimo ogromnej popularności,
pojęcie innowacyjności nadal przysparza wielu problemów
interpretacyjnych. Niniejsza publikacja stanowi zachętę do
dialogu pomiędzy różnymi interesariuszami procesów z nią
związanych. Za ogromny jej walor zaliczyć należy ujęcie wielu
omawianych problemów i zagadnień, w kontekście
warunków panujących podczas pandemii COVID-19.
Od Redaktorów
Źródło: https://marszalek.com.pl

Kompetencje społeczne nauczyciela szkoły uczenia
się i wyrównywania szans edukacyjnych / Grażyna
Cęcelek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020.
PBW Bielsko-Biała w 122 740
Zaprezentowane przez Autorkę rekomendacje dla
upowszechniania idei szkoły uczenia się i wyrównywania
szans edukacyjnych w oparciu o konstruktywistyczny
model edukacji oraz dla optymalizacji procesu edukacji
nauczycielskiej zawierają wartościowy i bogaty zasób
propozycji i możliwości inspirujący do podejmowania
konstruktywnych
i
przemyślanych
działań
umożliwiających wdrażanie ich do praktyki edukacyjnej,
stanowiąc jednocześnie cenny wymiar praktycznometodyczny opracowania. Przedstawione w monografii
analizy teoretyczne oraz empiryczne pozwalają na
poszerzenie i uporządkowanie wiedzy o specyfice
funkcjonowania szkoły jako organizacji uczącej się oraz
umożliwiającej uczenie się i wyzwalanie w wychowankach
aktywności i zaradności życiowej. Służą również refleksji
na temat wyzwań stawianych przed współczesnym
nauczycielem oraz akcentują konieczność ciągłego doskonalenia warsztatu pracy współczesnego
nauczyciela i jego szeroko rozumianych kompetencji społecznych.
Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Marzec-Holki

Pomoc materialna dla uczniów / pod redakcją Piotra
Ciszewskiego. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019.
PBW Bielsko-Biała cz 122 579
Książka Pomoc materialna dla uczniów jest poświęcona
tematyce pomocy materialnej o charakterze socjalnym
przyznawanej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku
szkolnego oraz pomocy o charakterze motywacyjnym
wypłacanej w postaci stypendiów za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe. Publikacja zawiera chronologiczny
układ działań niezbędny przy udzielaniu i wypłacaniu
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Przeznaczona
jest głównie dla osób zajmujących się udzielaniem
świadczeń pomocy i ewentualnych świadczeniobiorców.
O praktycznym wymiarze tej książki stanowią liczne
odpowiedzi na pytania oraz zbiór rozstrzygnięć nadzorczych
wojewodów. Do książki dołączono płytę CD z 37 wzorami
dokumentów związanych z udzielaniem pomocy materialnej
(zawiadomienia,
oświadczenia,
decyzje,
uchwały
i regulaminy – również w zakresie RODO). Ponadto
znajdziesz wyciąg z 12 najważniejszych aktów prawnych
dotyczących pomocy materialnej dla ucznia.
Źródło: https://www.ksiegarnia.beck.pl

Psychiatria dzieci i młodzieży. 1 / redakcja naukowa
Małgorzata Janas-Kozik, Tomasz Wolańczyk. - Warszawa :
PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.
PBW Bielsko-Biała cz 122 582
Psychiatria dzieci i młodzieży to nowoczesny podręcznik
przygotowany na podstawie aktualnej wiedzy. Książka
odwołuje się do nowoczesnych systemów klasyfikacyjnych
(DSM-5, ICD-11), jak również obejmuje najbardziej
aktualną
farmakoterapię
oraz
oddziaływania
pozafarmakologiczne.
Obszerny
materiał
został
przedstawiony w dwóch tomach, w częściach: Podstawy,
Klinika, Terapia. Publikacja Psychiatria dzieci i młodzieży
skierowana jest do lekarzy specjalizujących się w psychiatrii
dzieci i młodzieży i w psychiatrii ogólnej, a także
psychologów,
neurologów
dziecięcych,
pediatrów
i psychoterapeutów.
Źródło: https://pzwl.pl

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością
intelektualną : od zależności ku samodzielności
życiowej / Mariola Wolan-Nowakowska. - Warszawa :
Difin, 2021.
PBW Bielsko-Biała cz 122 583
Monografia dotyczy specjalistycznego wsparcia osób
z niepełnosprawnością
intelektualną
w
uzyskaniu
maksymalnego
stopnia
samodzielności
życiowej
w odniesieniu do ograniczeń i możliwości tej grupy.
W publikacji zaprezentowano praktyczne rozwiązania
dotyczące przygotowania młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną do wejścia na rynek pracy, w tym analizie
poddano rolę rodziców oraz wskazano działania szkół
przysposabiających do pracy, w szczególności model
praktyk wspomaganych. Książka adresowana jest do
naukowców, których zainteresowania koncentrują się wokół
problematyki
aktywizacji
zawodowej
osób
z niepełnosprawnością
intelektualną
oraz
praktyków
pedagogów
specjalnych,
nauczycieli,
pracowników
socjalnych, doradców zawodowych i pośredników pracy,
studentów kierunków społecznych oraz osób z niepełnosprawnościami i rodziców.
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl

Rozwój emocjonalny od niemowlęctwa do dorastania
: kierunki rozwoju kompetencji emocjonalnych
i problemów emocjonalnych / Dale F. Hay ; przekład
Mateusz Jastrzębski. - Warszawa : Difin, copyright 2021.
PBW Bielsko-Biała w 122 764
Książka przedstawia przegląd wszystkich aspektów rozwoju
emocjonalnego od niemowlęctwa do okresu dojrzewania, od
zachwytu, zaskoczenia i miłości do gniewu, niepokoju
i strachu. W podejściu chronologicznym w każdym rozdziale
skupiono się na konkretnej emocji i omówiono teorie
i badania związane z jej rozwojem, od potencjału
emocjonalnego niemowląt do zmian w rozumieniu siebie
i własnych emocji w okresie dojrzewania. […] Ta obszerna
książka
zawiera
również
omówienie
różnic
w temperamencie, psychopatologii rozwojowej, regulacji
emocji i rozwoju zrozumienia emocjonalnego oraz
przywiązania. Pozycja ta jest doskonałą lekturą dla
studentów psychologii rozwojowej, psychologii zdrowia,
pomocy społecznej i pracy socjalnej, a także dla wszystkich,
którzy uczestniczą w szkoleniach z zakresu rozwoju
społecznego i emocjonalnego. Z pewnością zainteresuje również praktyków zajmujących się
psychologią edukacyjną i kliniczną oraz psychiatrią dziecięcą.
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl

Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia
kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej /
Aldert Vrij ; tłumaczenie: Tomasz Sieczkowski. - Kraków :
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2009.
PBW Bielsko-Biała w 122 789, w 106 004, w 106 005
Istnieje bogata literatura psychologiczna poświęcona tym
fundamentalnym
pytaniom,
a
niniejsza
publikacja
szczegółowo omawia istotną wiedzę oraz przedstawia
wskazówki mające pomóc w jak najlepszym wykrywaniu
oszukiwania. Książka zawiera nie tylko bogate omówienie
fizjologicznych aspektów oszukiwania i poligrafu jako
metody wykrywania kłamstw, ale także dokładne omówienie
obecnego stanu wiedzy w zakresie analizy treści i oceny
wiarygodności wypowiedzi werbalnych i spisanych zeznań.
Kończą ją rozważania na temat tego, jak pracodawcy mogą
poprawić swoją umiejętność wykrywania oszukiwania
poprzez koncentrację na kluczowych aspektach zachowania
kłamcy oraz przez świadomość i kontrolę ich własnego
zachowania. Książka przeznaczona jest dla studentów,
naukowców i zawodowców w dziedzinie psychologii
i kryminologii, policjantów oraz prawników.
Źródło: https://wuj.pl
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