Polecamy najnowsze książki:

Edukacja
przyrodnicza
w
przedszkolu
/
Krystyna
Żuchelkowska ; [aut. rozdz. 3. Katarzyna Wojciechowska]. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
2015.
Bielsko w 75002
Bielsko cz 74306
Omawiana publikacja ukazuje możliwości realizowania celów
i założeń edukacji przyrodniczej w przedszkolu. Autorka
przekonuje, że kontakt z przyrodą wpływa w istotny sposób na
wszechstronny rozwój małego dziecka – wspomaga rozwój sfery
intelektualnej, emocjonalnej, społecznej. W książce ukazano,
w jaki sposób zbliżać dzieci do przyrody ożywionej
i nieożywionej - tak, aby nie tylko ją poznały, ale i przeżywały.
Pozycja adresowana jest do nauczycieli i kandydatów na
nauczycieli przedszkoli, a także do tych rodziców, którzy
troszczą się o rozwój swojego dziecka, o jego dobro i szczęście.

Nierówności społeczne we współczesnym świecie / pod
redakcją Agnieszki Wołk i Anny Potasińskiej. - Warszawa :
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
2015.
Bielsko cz 74271
Książka podejmuje problematykę nierówności społecznych,
zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym oraz
indywidualnym. Autorami artykułów są przedstawiciele różnych
dyscyplin naukowych, nie tylko socjolodzy, ale także
politolodzy, teolodzy, ekonomiści, przedstawiciele pracy
socjalnej,
geografowie
społeczni
i
demografowie.
Problematyka nierówności została zgrupowana w trzech
częściach, z których pierwsza prezentuje uwarunkowania
nierówności społecznych, druga ukazuje je w wymiarze kultury
i życia społecznego, a trzecia skupia się wokół polityki państwa
przeciwdziałającej nierównościom. Bogata i zróżnicowana zawartość książki pozwala na
interesującą lekturę i znaczne poszerzenie wiedzy na temat nierówności społecznych.

Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna
Liberska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
Bielsko w 72673
Bielsko cz 72604
Prezentowana książka jest opracowaną przez zespół
znakomitych familiologów monografią, której celem jest
usystematyzowanie współczesnej wiedzy na temat rodziny.
Publikacja złożona jest z czterech części. Część pierwsza
omawia funkcjonowanie człowieka w systemie rodziny –
funkcje i role rodzinne, komunikację, więzi i transmisję
międzypokoleniową.
Część
druga
poświęcona
jest
nietradycyjnym formom życia rodzinnego – rodzinom
zrekonstruowanym, adopcyjnym, wielokulturowym i innym.
W części trzeciej wskazano na najczęściej spotykane problemy
zdrowotne i społeczne występujące w rodzinie. Ostatnia,
czwarta część, porusza zagadnienia terapii rodzin i możliwych
interwencji terapeutycznych, które opierają się w dużym stopniu na zasobach tkwiących
w rodzinie. Monografia zawiera nowe spojrzenie na problemy życia rodzinnego z perspektywy
współcześnie zachodzących przemian społecznych.

Samoocena : geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru /
Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk. - Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
Bielsko cz 74201
Prezentowana pozycja jest monografią podejmującą próbę
całościowego
spojrzenia
na
zagadnienia
związane
z samooceną. Książka posiada walory w wymiarze edukacyjnym
– porządkuje terminologię związaną z tą tematyką, zawiera
przegląd teorii, metod i badań. Monografia jest cenną pozycją
także dla praktyków zainteresowanych pomiarem samooceny,
gdyż zawiera liczne narzędzia badawcze i przedstawia wyniki
najnowszych badań. Autorzy omawiają m.in. zjawisko
zaniżonej lub zawyżonej samooceny, kruchej wysokiej
samooceny.

Zespół Aspergera : zrozumieć, aby pomóc / Agnieszka Kozdroń.
– Warszawa : Difin, 2015.
Bielsko w 73006
Niniejsza książka zawiera praktyczne wskazówki dotyczące
stymulacji rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego
dzieci z zespołem Aspergera. Autorka kieruje swoje przesłanie
do pedagogów, rodziców i terapeutów zajmujących się osobami
z zaburzeniami autystycznymi, których liczba systematycznie
wzrasta. Publikacja składa się z trzech rozdziałów, z których
pierwszy zawiera ogólną charakterystykę zespołu Aspergera ze
zwróceniem uwagi na zaburzenia integracji sensorycznej. Druga
część książki adresowana jest do pedagogów, głównie etapu
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które są kluczowymi
okresami dla stymulacji rozwoju dziecka z deficytami.
Wskazuje praktyczne metody oddziaływań dydaktycznowychowawczych. Trzeci rozdział skierowany jest do rodziców.
Omawia zagadnienia związane z terapeutycznymi oddziaływaniami w środowisku domowym.
Autorka, która sama jest matką chłopca z zespołem Aspergera, z dużą wrażliwością i empatią
odkrywa pełen tajemnic świat chorego dziecka.
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