Polecamy najnowsze książki:
Dziecko a rozwód : bajki dla dzieci rozwodzących się
rodziców / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent,
Katarzyna Korona ; [rysunki Klaudia Ciećkiewicz, Katarzyna
Korona]. - Warszawa : Difin, 2015.
Bielsko w 75036
Niniejsza publikacja, traktująca o sytuacji rozwodu,
adresowana jest zarówno do dzieci, jak i do dorosłych –
rozwodzących się rodziców oraz specjalistów udzielających
pomocy psychologicznej. Książka łączy wymiar teoretyczny
z praktycznym. W części teoretycznej przedstawia aspekty
psychologiczne, rozwojowe i prawne rozwodu oraz
konsekwencje emocjonalne ponoszone przez dzieci
w teraźniejszości i w przyszłości. Drugą część książki stanowi
zestaw bajek terapeutycznych, mających za zadanie
wesprzeć dzieci rozwodzących się rodziców. Bajki pomagają
dziecku zrozumieć trudne wydarzenia i stopniowo zmieniać
sposób myślenia i pozbywać się lęku. Publikacja omawia
również formy i zasady stosowania biblioterapii.

Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa
metodyczna / Anna Kanios. - Kraków : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2016.
Bielsko w 75420
Książka opisuje standardy działań ośrodków pomocy
społecznej w dziedzinie wspierania rodziny przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Poszczególne rozdziały książki przedstawiają analizę działań
i czynności pracownika socjalnego w różnego typu
problemach
rodzinnych,
jak:
problem
bezradności
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, problem biedy
i ubóstwa, problem bezrobocia, problem przemocy domowej,
problem długotrwałej choroby, problem niepełnosprawności,
problem uzależnień. Każdego typu problem został
przedstawiony w formie tabelarycznej, wskazującej rodzaj
i szczegółowy katalog działań, osobę odpowiedzialną za ich
prowadzenie oraz konieczną dokumentację. Poszczególne
obszary problemowe zostały zilustrowane przykładami dobrej praktyki lub przykładami działań
nieprawidłowych. Publikacja adresowana jest do pracowników socjalnych i asystentów
rodziny.

Psychologia przyjaźni : doświadczenia kobiet i mężczyzn /
Anna Olejniczak, Justyna Iskra. - Warszawa : Difin, cop.
2016.
Bielsko w 75429
W
dzisiejszych czasach pośpiech i
przytłoczenie
obowiązkami
nie
sprzyjają
budowaniu
głębokich
i długotrwałych więzi z innymi. Autorki przedstawianej
książki zadają pytanie, czy w obecnych czasach wierzymy
w przyjaźń i potrzebujemy przyjaciół. Te ważne pytania
o znaczenie przyjaźni wśród osób dorosłych stały się
inspiracją do przeprowadzenia badań pozwalających poznać
i zrozumieć istotę przyjaźni w opiniach i doświadczeniach
kobiet i mężczyzn. Autorki zadały pytania, jakie korzyści
i koszty wiążą się z przyjaźnią oraz czy możliwa jest
przyjaźń między kobietą i mężczyzną. Badania jakościowe
dały obraz przyjaźni z perspektywy kobiet i mężczyzn.
Podjęta w książce tematyka przyjaźni uwrażliwia na istotne
potrzeby człowieka, który potrzebuje innych ludzi, aby realizować swoje marzenia
i pragnienia oraz odkrywać prawdę o sobie i innych.

Rozwój dziecka od urodzenia do 3 roku życia : rozwojowa
skala obserwacyjna / Maria Piszczek. - Warszawa : ES Dr
Stecko, 2015.
Bielsko cz 75209
Redaktorem i autorem pierwszej części książki jest dr Maria
Piszczek, która jest psychologiem klinicznym, od lat
zajmującym
się
diagnozowaniem
i
terapią
dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Pierwsza
część książki charakteryzuje proces rozwojowy dziecka
w pierwszych trzech latach życia, opisuje mechanizmy uczenia
się, sposoby nabywania przez dziecko sprawności działania
oraz podkreśla rolę, jaką w powyższym procesie pełnią rodzice
i opiekunowie. W drugiej części publikacji zawarto Rozwojową
Skalę Obserwacyjną przeznaczoną do badania dzieci w wieku
od 12 miesięcy do 6 lat. Autorami Skali są terapeuci
(fizjoterapeuta, logopeda, pedagog, psycholog) pracujący
w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Szkole Podstawowej nr 150
w Krakowie. Kolejnym przedziałom wiekowym (1, 3, 6 lat) powinny odpowiadać określone
umiejętności kluczowe w rozwoju dziecka. Ich brak może oznaczać opóźnienie lub zaburzenie
rozwoju, wymaga szczegółowej diagnozy i podjęcia szybkiej terapii. Skala oparta jest na
obserwacji dziecka podczas codziennych aktywności i nie wymaga stwarzania specjalnych
warunków do badania.

Wczesna interwencja w logopedii / redakcja naukowa: Jacek
J. Błeszynski, Ditta Baczała ; [recenzja: Tadeusz Gałkowski]. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.
Bielsko cz 75028
Bielsko w 75078
Omawiana książka przedstawia teoretyczne i praktyczne
zagadnienia wczesnej interwencji logopedycznej. Składa się
z trzech części. Pierwsza część zawiera artykuły dotyczące
założeń teoretycznych wczesnej interwencji logopedycznej.
Zaprezentowano tu różne zakresy rozumienia pojęcia
„wczesna interwencja”, wskazano na interdyscyplinarność
logopedii, na konieczność szerokiej współpracy logopedy
z laryngologiem,
ortodontą,
foniatrą,
neurologiem,
psychologiem oraz psychiatrą. Drugą część publikacji
poświęcono problemom wczesnej interwencji logopedycznej
w okresie wczesnego dzieciństwa. Przybliżono m.in. problemy
artykulacyjne u dzieci przedwcześnie urodzonych. W trzeciej części niniejszego tomu skupiono
się na wczesnej interwencji logopedycznej w okresie kryzysowym. Przedstawione zostały
efekty oddziaływań logopedycznych w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną,
dziecka z jąkaniem się, dziecka z wadami genetycznymi, osób po laryngektomii całkowitej.
Autorzy podkreślają rolę logopedy w poprawie jakości życia pacjenta w każdym wieku.
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