Cecylia Radzewicz
Na półce z książkami polecamy nauczycielom, studentom i rodzicom najnowsze nabytki
Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach. Zapraszamy do korzystania z katalogu
internetowego

, w którym można przejrzeć zarówno ostatnie nabytki (w zakładce

), jak i pozostałe zbiory.
Szczególnie zachęcamy nauczycieli do przeczytania:
Być (nie)zwykłym wychowawcą / Anna Konarzewska. - Warszawa : Warszawska Firma
Wydawnicza, 2019.
Wszystkim nauczycielom wychowawcom polecamy książkę, która odpowiada na pytania
co robić, by być dobrym wychowawcą i w jaki sposób przeprowadzać lekcje
wychowawcze, by te – oprócz wartości edukacyjnych – były też ciekawe, by intrygowały
uczniów. Anna Konarzewska (edukatorka, polonistka, blogerka) wręcz podpowiada,
w jaki sposób zostać niezwykłym wychowawcą. Dzieli się swoim bogatym
doświadczeniem w pracy z wieloma pokoleniami nastolatków. Publikacja jest zbiorem
scenariuszy z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy, dramy czy techniki pracy
z filmem do zastosowania na lekcjach wychowawczych dla uczniów starszych klas szkoły
podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Przedstawione sposoby motywowania ucznia
można z powodzeniem wykorzystać nie tylko na lekcjach wychowawczych, ale
praktycznie na każdym przedmiocie.
Książka może też być pouczającą lekturą dla rodziców nastolatków.
Patronat nad publikacją objęło Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.

O edukacji literackiej (nie tylko dla polonistów) / Andrzej Waśko. - Kraków : Arcana, 2019.
Andrzej Waśko jest profesorem nauk humanistycznych, historykiem literatury,
pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednym z koordynatorów prac nad
podstawą programową języka polskiego dla szkoły podstawowej z 2017 roku. Obecnie
jest doradcą Prezydenta RP i członkiem Narodowej Rady Rozwoju.
Ze wstępu do zbioru szkiców „O edukacji literackiej (nie tylko dla polonistów)”
dowiadujemy się, jaka idea przyświecała wydaniu książki: „To, czego uczą i czego
wymagają od młodzieży poloniści w szkołach, a humaniści na uniwersytetach, ma
kluczowe znaczenie dla stanu polskiej tożsamości i kultury. Dlatego mam nadzieję, że
publikacja ta trafi nie tylko do rąk nauczycieli języka polskiego, ale także do innych
czytelników, w jakikolwiek sposób zainteresowanych teraźniejszą i przyszłą kondycją
polskiego intelektu i polskiej duszy”. Jeszcze jeden cytat obrazujący treść rozważań oraz

przesłanie publikacji: „I na tym właśnie polega dobra edukacja literacka, która wyrabia
smak nie do tego, co podoba się wszystkim, tylko do tego, co jest naprawdę dobre”.
Poradnik efektywnego nauczania : materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami /
Magdalena Goetz. - Poznań : Forum Media Polska, 2019.
Poradnik obala mity dotyczące wpływu różnych czynników na efektywność uczenia
się (efekt Mozarta, style uczenia się), mity dotyczące mózgu (płeć mózgu, właściwości
lewej i prawej półkuli itp.). Przedstawia praktyczne narzędzia do wspierania rozwoju
i motywowania dzieci i młodzieży, również w postaci gotowych scenariuszy lekcji
i materiałów do ich przeprowadzenia. Wskazuje, jak kształtować dobre nawyki dotyczące
uczenia się i umiejętności skutecznego planowania i realizacji celów. Zawiera propozycje
ćwiczeń z zakresu czytania ze zrozumieniem, tworzenia notatek i map myśli, metod
pamięciowego uczenia się, takich jak fiszki, mnemotechniki itp.

Rodzicom polecamy:
Przestań mówić, zacznij rozmawiać : trzy kroki do skutecznej komunikacji z dzieckiem /
Heather Turgeon, Julie Wright; przekład Monika Malcherek. - Warszawa : MT Biznes, 2019.
Autorki we wstępie do poradnika stwierdzają, że rodzice uwielbiają przykłady, bo
pomagają przekładać ogólne koncepcje na konkretny plan działania. Ta książka zwiera ich
bardzo wiele, co jest widoczne już w spisie treści, w którym znajdujemy:
 Trzy kroki do porozumienia w trudnych chwilach.
 Proaktywne techniki.
 Trudne emocje i napady złości.
 Bicie, popychanie, gryzienie i inne agresywne zachowania.
 Słuchanie, wykonywanie poleceń i motywowanie do współpracy.
 Relacje między rodzeństwem.
 Czas przed ekranem.
 Wieczorna rutyna i sen.
Serdecznie zapraszamy do Biblioteki Pedagogicznej
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

