Polecamy najnowsze książki:

Afazja i powrót do przeszłości / Jolanta Pszczółka, Małgorzata
Jankowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017.
Bielsko-Biała w 119 321, w 119 515
Skoczów w 16 226
Książka stanowi rodzaj poradnika dla osób stykających się na co
dzień z problemem afazji, zarówno dla pacjentów oraz ich rodzin,
jak i
specjalistów zajmujących
się rehabilitacją osób
z zaburzeniami neurologicznymi. Autorki w przystępny sposób
omawiają najważniejsze zagadnienia dotyczące afazji – jej
definicję, przyczyny, rodzaje, przejawy, a także formy, cele
i przebieg procesu terapeutycznego. Posługują się przy tym
przykładami autentycznych przypadków zaczerpniętymi z własnej
praktyki zawodowej oraz z zapisków znanych postaci, literatury
i filmu, które ukazują wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć
afatycy, aby „powrócić do przeszłości”. Dużym walorem książki
są liczne ilustracje wykonane przez pacjentów i słowniczek pojęć
związanych z zaburzeniami mowy.
Opis: Grupa Wydawnicza Harmonia

Edukacja kobiet, kobiety w edukacji : szkice historycznopedagogiczne / Katarzyna Dormus, Anna Włoch, Justyna
Wojniak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.
Bielsko-Biała cz 119 350
Prezentowana książka składa się z trzech części, poświęconych
kolejno edukacji polskich dziewcząt w epoce oświecenia,
angielskiemu szkolnictwu spod znaku katolicyzmu oraz wojującej
epoce
aktywistek
i
bojowniczek
edukacji
w
Stanach
Zjednoczonych pierwszej połowy XX wieku. Tezy autorek
osadzone są głęboko w kontekście epoki, czy mowa o ideach
oświeceniowych
Jeana-Jacques’a
Rousseau,
anglosaskich
wystąpieniach Geralda Grace’a, wreszcie – artykułach Mary O.
Nutting, jednej z lepiej rozpoznawalnych pionierek w dziedzinie
kształcenia amerykańskich dziewcząt.

Opis: Oficyna Wydawnicza "Impuls”

Gry planszowe : kompendium wiedzy nie tylko dla
bibliotekarza : poradnik / Andrzej Januszewski. - Warszawa :
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017.
Bielsko-Biała w 119 754
W ostatnich latach gry planszowe stały się w Polsce bardzo
popularne. Stale rośnie liczba graczy, pojawiają się nowi
wydawcy, sklepy, recenzenci, blogerzy, a co tydzień swoją
premierę ma kilka lub nawet kilkanaście nowych tytułów.
Rosnąca popularność, wydawanie coraz większej liczby gier oraz
coraz częstsze pojawianie się tematu planszówek w przestrzeni
publicznej sprawiają, że gry planszowe zaczęły również
znajdywać swoje miejsce w ofercie bibliotek. Niniejsza broszura
przygotowana została przede wszystkim z myślą o potrzebach
bibliotekarzy i głównie do nich też jest kierowana. Przyda się
jednak również innym osobom, dla których tematyka planszówek
nie jest obojętna.
Opis z okładki

Resocjalizacja
czarno
na
białym
:
konteksty
niedostosowania społecznego i ich praktyczne odniesienia
: praca zbiorowa / pod redakcją naukową Anny Karłyk-Ćwik i
Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy. - Toruń : Wydawnictwo
Edukacyjne "Akapit", 2016.
Bielsko-Biała cz 119 609
Prowadzone analizy procesu resocjalizacji coraz wyraźniej
uwidaczniają rozbieżności pomiędzy formułowanymi postulatami
a faktycznym jego przebiegiem, jakością oraz jego efektywnością.
We wstępie (…) czytamy m.in.: "Konfrontacja oczekiwań
z rzeczywistością obnaża liczne słabości i problemy resocjalizacji
w wymiarze systemowym, instytucjonalnym, metodycznym,
a także po prostu ludzkim. Wyłaniający się zarówno z naukowego
oglądu i refleksji, jak też z potocznych obserwacji i opinii,
niekorzystny obraz polskiej resocjalizacji domaga się z jednej
strony podejmowania coraz bardziej intensywnych poszukiwań
czynników optymalizujących proces resocjalizacji, z drugiej zaś uczciwej, rzetelnej i ciągłej diagnozy jego stanu"
Opis: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit"

Rola osoby znaczącej w kształtowaniu obrazu siebie
sieroty społecznej / Dominika Sznajder. - Kraków :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017.
Bielsko-Biała cz 119 295
Cieszyn w 28784
Skoczów w 15981
Monografia stanowi próbę psychologicznej analizy cech obrazu
siebie u dzieci i młodzieży przebywających w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, w zależności od jakości ich relacji z
osobami znaczącymi (rówieśnikami, osobami dorosłymi) oraz od
typu relacji rodzinnych, w których funkcjonują. Problematyk
pracy wpisuje się w dyskusję dotyczącą aktualnych tendencji
w rozwiązaniach prawnych opieki społecznej nad dzieckiem
i praktyka realizowaną w domach dziecka. Istotna jest też próba
zbadania, czy tendencje te okazują się korzystne dla młodego
człowieka.
Opis z okładki

Rozwód jako proces : perspektywa dorosłych i dzieci /
Magdalena
Błażek,
Aleksandra
Lewandowska-Walter.
Warszawa : Difin, 2017.
Bielsko-Biała w 119 503
Książka jest skierowana do specjalistów (psychologów, sędziów,
kuratorów, pracowników socjalnych, terapeutów, nauczycieli)
stykających się z osobami rozwodzącymi się i rozwiedzionymi na
różnych etapach zmagania się przez nie z kryzysem rodzinnym.
Adresowana jest ona również do osób doświadczających rozpadu
rodziny, które poszukują odpowiedzi na ważne pytania: jak
rozstać się jako para, a pozostać w kontakcie jako rodzice?, jak
powiedzieć o rozwodzie dzieciom i jak im pomóc w jego
przeżyciu? Autorki proponują rozumienie rozwodu jako procesu
osiągania gotowości do podjęcia decyzji o rozstaniu, podjęcia
współpracy rodzicielskiej oraz wejścia w nowe relacje.
W publikacji wskazują zarówno na specyficzne dla rozwodu
trudności, jak i zasoby umożliwiające wszystkim członkom
rodziny adaptację do zmienionej sytuacji, wyrażającą się
odzyskaniem równowagi psychicznej i uporządkowaniem relacji.
Opis z okładki

Seniorzy i film : aktywizacja i integracja społeczna osób
starszych przez uczestnictwo w kulturze filmowej /
Ewelina Konieczna. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek,
2016.
Bielsko-Biała w 119 610
Cieszyn w 28 636
Książka Seniorzy i film stanowi studium na temat aktywności
osób starszych w obszarze kultury filmowej. Autorka rozwija
tezę o aktywizacji i integracji społecznej seniorów przez
uczestnictwo w kulturze filmowej, a także wskazuje na
określone działania oraz wybrane filmy, które mogą tę
aktywizację wspomóc. Opracowanie to może stanowić
interesującą lekturę dla badaczy zainteresowanych starzeniem
się i starością człowieka -pedagogów, psychologów oraz
animatorów kultury i organizatorów życia kulturalnego, jak
również dla seniorów, ich rodzin i opiekunów, a także dla osób
realizujących projekty oparte na międzypokoleniowym działaniu.
Opis z okładki

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy
zajęć. Cz. 3 / pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej. Warszawa : Difin, 2017.
Bielsko-Biała cz 119 448
Skoczów w 16 166
Niniejsza publikacja jest odpowiedzią na potrzeby pedagogów,
psychologów, terapeutów, którzy w swojej codziennej pracy
mierzą się z różnego rodzaju trudnościami, przejawianymi przez
dzieci i młodzież. Tematyka podjęta przez poszczególne Autorki
cały czas jest aktualna, zaś niektóre z poruszonych tematów nie
zostały w szerszy sposób omówione, np. rola etyki czy
superwizji w pracy socjoterapeuty. Zaprezentowane programy
socjoterapeutyczne z pewnością przyczynia się do wzbogacenia
warsztatu
pracy
osób
prowadzących
oddziaływania
socjoterapeutyczne, wychowawcze, czy też terapeutyczne.
Opis z okładki

Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji
dzieci
w
wieku
przedszkolnym
z
deficytami
i zaburzeniami rozwoju / Anna Franczyk, Katarzyna
Krajewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.
Bielsko-Biała cz 119 574
Bielsko-Biała w 119 730, w 119 731
Autorki odwołują się do swojej wcześniejszej publikacji
Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym
z deficytami i zaburzeniami rozwoju, który opiera się na
uznaniu
faktu,
że
dzieci
wymagają
indywidualnego
traktowania, ponieważ różnią się między sobą potrzebami
i możliwościami. Właśnie różnice indywidualne stały się
podstawowym założeniem nowej książki przygotowanej przez
Autorki. […] Można w niej znaleźć wskazówki i propozycje
zabaw i ćwiczeń, które pozwolą dorosłemu na zbudowanie jak
najpełniejszego obrazu diagnostycznego dziecka. Autorki
zachęcają do diagnozowania umiejętności i możliwości dziecka
przede wszystkim poprzez zabawę. Dzięki różnym formom
i rodzajom zabaw mamy możliwość zbliżenia się do dziecka,
stworzenia mu poczucia bezpieczeństwa, pozyskania jego
zaufania, jak również dostrzeżenia jego pozytywnych stron.
Opis z okładki

Zooterapia z elementami etologii / Agata Maria Kokocińska
przy współpracy z Tadeuszem Kaletą i Dorotą Lewczuk. Kraków : "Impuls", 2016.
Bielsko-Biała w 118 621
Bielsko-Biała w 119 817
Żywiec w 60 991
Milówka w 14 731
Niniejsza
monografia
jest
cennym
źródłem
wiedzy
pozwalającym osobom związanym z zooterapią, a przede
wszystkim uczestnikom terapii i ich rodzinom oraz bliskim
lepiej zrozumieć świat zwierząt, zwłaszcza tych zwierząt, z
którymi bezpośrednio się stykają i co do których mają niekiedy
duże oczekiwania. Jest to także cenne źródło informacji dla
wszelkich
innych
osób
zainteresowanych
terapią
ze
zwierzętami i pragnących poszerzyć oraz usystematyzować
swoją wiedzę w tym zakresie. Książka jest kompendium wiedzy
dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć w zwierzęciu terapeutę,
nauczyciela i opiekuna. Chcą z nim znaleźć wspólny język, aby
terapia była korzystna i przyjemna zarówno dla pacjenta,
terapeuty, jak i samego zwierzęcia.

Opis z okładki
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