NOWOŚCI (styczeń 2017)
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/

101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i
zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney ; przekład Emilia
Skowrońska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.
W książce 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem
Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej doświadczona
terapeutka zajęciowa Tara Delaney podpowiada, jakie rodzaje
aktywności sprzyjają rozwojowi dzieci i jak można się uczyć, świetnie się
przy tym bawiąc. Zajęcia proponowane w książce zapewnią dziecku
rozrywkę oraz prawidłową stymulację – a wiele z ćwiczeń można wykonywać zarówno
w domu, jak i na dworze!
źródło opisu: http://harmonia.edu.pl
źródło okładki: http://harmonia.edu.pl

Cyfrowi rodzice : dzieci w sieci : jak być czujnym, a nie przeczulonym /
Yalda T. Uhls ; przeł. Irmina Grzegrzółka. - Kraków : Wydawnictwo IUVI,
2016.
Twoje dziecko wcześniej nauczyło się obsługiwać tablet niż zawiązywać
buty? A teraz więcej czasu spędza w sieci niż z Tobą? Jeśli tak, to jesteś
cyfrowym rodzicem, czy tego chcesz, czy nie. I pewnie czujesz się trochę
zagubiony, może nawet przerażony tym, jak dużo miejsca w życiu
Twojego dziecka zajmują media społecznościowe i życie w sieci. Ta
książka jest dla Ciebie!
"Cyfrowi rodzice" są wyważonym i świetnie napisanym poradnikiem dla rodziców e-dzieci.
Autorka nazywa i systematyzuje to, co czujemy intuicyjnie (i co czasem spędza sen z powiek),
oddzielając fakty od mitów. Rozbiera na czynniki pierwsze świat nowych mediów, ukazując
go w kontekście wychowywania dzieci i młodzieży. Nie da się bowiem zaprzeczyć, że
jesteśmy pierwszym pokoleniem rodziców dzieci w sieci. Dynamiczny świat nowych aplikacji
i internetowych mód (snapchaty, miniblogi, tweety itd.) jest nie do ogarnięcia dla większości
dorosłych, dlatego autorka opracowała wskazówki, jak w nim nawigować, będąc
jednocześnie aktywnym i czujnym, ale nie przeczulonym rodzicem.
Atuty książki:
 przystępny i wciągający styl,
 liczne przykłady i anegdoty,
 konkretne wskazówki dla rodziców.
źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

Dobre maniery nie tylko dla przedszkolaków / Joanna Krzyżanek ;
[il. Zenon Wiewiurka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2016.
W tej bardzo mądrej, a przy tym zabawnej książeczce Cecylka Knedelek
opowiada gąsce Walerii oraz wszystkim przyszłym i obecnym
przedszkolakom, jak zachowywać się zgodnie z zasadami dobrego
wychowania. Pełne świetnego humoru historyjki poprzedzają zbiór
najważniejszych wskazówek dla małych i dużych przedszkolaków, które
będą przydawać się dzieciom jeszcze długo, długo po opuszczeniu
przedszkola.
Co robić, by nie zostać brudasem roku ani nie zamienić się w siorbacza? Czy warto się dzielić
zabawkami? Jak brzmi kilka bardzo ważnych słów, które powinien znać i Jaś, i Janek, i Jan?
Tego dowiecie się z tej wesołej i kolorowej książeczki. Dwie doskonale znane dzieciom
bohaterki – Cecylka Knedelek i gąska Waleria – zapraszają do lektury i zapewniają mnóstwo
dobrej zabawy!
źródło opisu: http://jednosc.com.pl
źródło okładki: http://jednosc.com.pl

Gry i zabawy z dawnych lat / Katarzyna Piętka ; il. Agata Raczyńska. Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2016.
Aby dobrze się bawić, niewiele potrzeba. Wystarczy chwycić się za ręce
i krążyć w kole…
Graliście w komórki do wynajęcia, ziemniaka, tramwaj, gumę? Wiecie, co
to hacele, chłopek, pikuty, zośka? Przypominamy zabawy z czasów, kiedy
nie było komputerów, kablówki, a nawet i telewizora w wielu domach.
Kiedy dzieci spędzały dużo czasu na dworze i po prostu bawiły się ze sobą. Kiedy osiedla nie
były grodzone, kiedy biegało się z kluczem na szyi, a centrum towarzyskim podwórek był
trzepak.
Wśród pięćdziesięciu przypomnianych w książce zabaw i gier znalazły się te najprostsze jak
„Baloniku nasz malutki”, „Mam chusteczkę haftowaną” czy „Mało nas do pieczenia chleba”,
zabawy typowo podwórkowe jak dwa ognie, kapsle, wojna, ale i zabawy ludowe jak „Uciekła
mi przepióreczka w proso”, „Jaworowi ludzie”, „Król Lul”, „Moja Ulijanko” czy wreszcie
zabawy na niepogodę jak pomidor, piekło-niebo, inteligencja, wisielec, teatr cieni i wiele
innych.
Chcemy tą książką nie tylko zachęcić do podróży sentymentalnej w przeszłość, ale przede
wszystkim dać współczesnym dzieciom skarbnicę pomysłów na dobrą zabawę.
źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

NOWOŚCI (luty 2017)
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/

7 nawyków skutecznego działania / Stephen R. Covey ; przeł. Iwona
Majewska-Opiełka. - Wyd. 4 uzup. (dodr.). - Poznań : Dom Wydawniczy
Rebis, 2016.
Jeden z najbardziej wpływowych luzu w Ameryce uczy, jak uwierzyć we
własne możliwości i zwiększyć efekty swoich działań, kierując się przy
tym wewnętrzną uczciwością i poszanowaniem innych ludzi. Jak się
okazuje, wypracowanie siedmiu nawyków prowadzi do twórczych zmian
wewnętrznych, kształtowania trwałych relacji z innymi osobami, a także
objęcia inspirującego przywództwa na poziomie osobistym,
interpersonalnym i managerskim. Wszystkie swoje tezy autor książki poparł przykładami
zaczerpniętymi z własnych doświadczeń.
Obowiązkowa pozycja na półce każdego, kto choć trochę interesuje się rozwojem osobistym
i motywacją oraz chciałby dokonać zmian w swoim życiu!
źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com
Autyzm : przełom w podejściu : program Son-Rise, który pomógł
rodzinom na całym świecie / Raun K. Kaufman ; [przeł. Kinga
Składanowska]. - Białystok : Vivante, 2016
Jako chłopiec, Raun Kaufman został zdiagnozowany przez ekspertów
jako dziecko autystyczne, o IQ poniżej 30 i wymagające specjalistycznej
opieki medycznej. Lata później, Raun ukończył studia z zakresu Etyki
Biomedycznej na Uniwersytecie Browna, stał się znanym i cenionym
ekspertem od zaburzeń ze spektrum autyzmu, a przede wszystkim
najlepszym dowodem na to, że z autyzmu da się wyjść.
Jak to możliwe?
Dzięki programowi Son-Rise, rewolucyjnej metodzie stworzonej przez rodziców Kaufmana.
Jego historia została opowiedziana w bestsellerowej książce "Przebudzenie naszego syna"
i poruszającym filmie telewizyjnym "Son-Rise: a Miracle of Love". W niniejszej książce Raun,
opierając się na swoim doświadczeniu, a także przypadkach rodzin, którym pomógł
wyprowadzić dzieci z autyzmu, przedstawia zasady programu, który pomógł mu i tysiącom
innych osób.
W swojej poruszającej książce Kaufman wyjaśnia, jakie to uczucie być autystycznym
dzieckiem i pokazuje, w jaki sposób rodzice dzieci ze spektrum zaburzeń autyzmu mogą na
nowo rozbudzić nadzieję i pomóc swoim dzieciom zaadaptować się na nowo w świecie
i funkcjonować jak większość społeczeństwa.
źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

Miłość i wychowanie / Jarek Żyliński. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej
Prowincji Dominikanów W drodze, 2016.
„Miłość i wychowanie to książka dla tych, którzy czasami nie wiedzą, jak
się zachować wobec własnych dzieci. Chciałbym, abyście po jej
przeczytaniu po pierwsze lepiej rozumieli swoje dzieci, motywacje,
którymi się kierują, metody, za pomocą których osiągają swoje cele. Po
drugie, żebyście wiedzieli, jak na wasze dzieci wpływają różne
rodzicielskie reakcje i sposoby rozwiązywania sytuacji. To połączenie ma
znacznie przyspieszyć i ułatwić odpowiedź na pojawiające się w głowie pytanie: »No i co ja
mam teraz zrobić?«”.
Jarek Żyliński
źródło opisu: http://www.wdrodze.pl
źródło okładki: http://www.wdrodze.pl

Domowe lekcje matematyki / Danuta Zaremba. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2016.
Matematyka jest królową nauk... Tylko jak przekonać o tym dzieci?
Matematyka w szkole podstawowej bywa dla uczniów przyjemnością
albo udręką - w zależności od tego, jak dużo z niej rozumieją i na ile
przydaje im się w codziennym życiu. Jej podstawy muszą poznać
wszyscy, nie tylko młodzi miłośnicy abstrakcji, liczb i łamigłówek.
Zdecydowana większość z nich będzie kiedyś zdawać ją na maturze,
warto więc zawczasu zadbać o to, by dzieci zrozumiały fundamentalne prawa matematyki,
polubiły ją i zaczęły samodzielnie kombinować, jak rozwiązać zadania, a nie jedynie wyuczyć
się schematów.
źródło opisu: http://gandalf.com.pl
źródło okładki: http://gandalf.com.pl

Dogoterapia : terapia z udziałem psa : podstawy kynopedagogiki / Kasper
Sipowicz, Edyta Najbert, Tadeusz Pietras. - Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2016.
Pies domowy – jako naturalny towarzysz człowieka – może pomagać
w leczeniu różnych zaburzeń i towarzyszyć w nieszczęściu. Piesterapeuta może być wsparciem w leczeniu tych zaburzeń, w których
elementem obrazu klinicznego jest niepełnosprawność ruchowa,
psychiczna lub somatyczna.
źródło opisu: www.practest.com.pl
źródło okładki: www.practest.com.pl

NOWOŚCI (marzec 2017)
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/

Autyzm a wczesna interwencja : rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi /
James Ball ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk :
Harmonia Universalis, 2016.
W niniejszej książce autor odpowiada na trzy podstawowe pytania
zadawane przez rodziców dzieci z autyzmem:
 Co powinienem najpierw wiedzieć?
 Co powinienem najpierw zrobić?
 Jaki program terapii jest odpowiedni dla mojego dziecka?
James Ball w przystępny sposób tłumaczy, czym jest autyzm, a czym nie jest, i przedstawia
program wczesnej interwencji oraz składniki „idealnego” programu terapii dla małych dzieci
z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Omawia też różne techniki o udowodnionej
skuteczności oraz narzędzia pozwalające ocenić, czy techniki te są odpowiednie dla danego
dziecka i jego rodziny.
źródło opisu: http://harmonia.edu.pl
źródło okładki: http://harmonia.edu.pl

Kim jest Ryś? : opowieść o chłopcu z zespołem Aspergera / Joanna
Chromik - Kovaćs, Izabela Banaszczyk. - Gdańsk : Wydawnictwo
Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2016.
Kim jest Ryś? to pięknie ilustrowane opowiadanie, którego bohaterem
jest chłopiec z zespołem Aspergera (ZA). Powstało z myślą o tym, by
mogło zostać wykorzystane jako materiał służący integracji klasy czy
grupy, do której uczęszcza uczeń z ZA. Jednak by rówieśnicy mogli
zrozumieć swojego kolegę z ZA, muszą z jednej strony poznać jego
odmienność, z drugiej zaś dostrzec jego potencjał, mocne strony i pozytywne cechy.
Opowiadanie skonstruowane jest w zatem w ten sposób, by pokazać kolegom z klasy
charakterystyczne cechy dziecka z zespołem Aspergera – właśnie te, które mogą się
wydawać dziwne czy denerwować innych. Książkę tę można wykorzystać zarówno do pracy
z klasą czy z grupą, na przykład socjoterapeutyczną, jak i w trakcie indywidualnych rozmów
psychologa, pedagoga, nauczyciela z dzieckiem. Natomiast wspólna lektura opowiadania
z rodzicem oraz rozmowa na temat cech i zachowań głównego bohatera pomoże nawiązać
nić porozumienia i zrozumieć specyfikę funkcjonowania osoby z zespołem Aspergera.
źródło opisu: http://harmonia.edu.pl
źródło okładki: http://harmonia.edu.pl

Jak się uczyć / Ron Fry ; przełożyła Bożena Jóźwiak. - Poznań : Dom
Wydawniczy REBIS, 2016.

Jak się uczyć:
• Pomaga uczniom i studentom w każdym wieku – od szkoły
podstawowej aż do uzyskania dyplomu, nawet tym, którzy po długiej
przerwie wracają do nauki.
• Wpaja umiejętności, które będą przydatne również poza szkołą czy
uczelnią i w późniejszym życiu.
• Zawiera wskazówki, jak pomagać w nauce młodszym dzieciom, zwalczać zmęczenie
i znudzenie w trakcie nauki, najwięcej skorzystać z zajęć klasowych i wiele innych.
źródło opisu: http://www.rebis.com.pl
źródło okładki: http://www.rebis.com.pl

Duński przepis na szczęście : najskuteczniejsza filozofia wychowania /
Jessica Alexander, Iben Sandahl ; [przekł. Elżbieta Kowalewska i Jolanta
Sawicka]. - Warszawa : Muza, 2016.

Autorki książki próbują wyjaśnić, jak to się dzieje, że duńskie dzieci –
i duńscy rodzice – są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Przekazują
nam wiedzę o wychowywaniu dzieci, tak aby były pewne siebie, odporne
na przeciwności losu i zdolne do podejmowania wyzwań, aby nie czuły
się samotne.
źródło opisu: http://muza.com.pl
źródło okładki: http://muza.com.pl

Logopedia artystyczna / red. nauk. Barbara Kamińska, Stanisław
Milewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.
Monografia Logopedia artystyczna stanowi cenne uzupełnienie serii
podręczników logopedycznych publikowanych przez wydawnictwo
naukowe Harmonia Universalis. Tom ten jest wartościowy merytorycznie
– proponuje się w nim sposób ujmowania tego działu logopedii oraz
zakresy, treści, a także metody i techniki pracy w dziedzinie logopedii
artystycznej.
źródło opisu: http://harmonia.edu.pl
źródło okładki: http://harmonia.edu.pl

NOWOŚCI (kwiecień 2017)
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/

Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.
Wśród publikacji dostępnych na polskim rynku wydawniczym można
spotkać prace poruszające różne aspekty zaburzeń, ale znacznie trudniej
znaleźć takie, które zagadnienie to ujmowałyby w sposób wyczerpujący,
a jednocześnie tak praktyczny. Ogromnym walorem książki są liczne
przykłady i opisy zaburzeń zachowania, emocji i mowy. Przedstawione
jest ich tło rodzinne, przebieg terapii oraz skutki dla bliskich i odległych
losów dziecka. Zostały one zaczerpnięte zarówno z własnej praktyki autora, jak również
z literatury, Internetu i wspomnień rodziców. Opis każdego przypadku zawiera cenny
komentarz.
źródło opisu: http://harmonia.edu.pl
źródło okładki: http://harmonia.edu.pl
Moodle dla nauczycieli i trenerów / Piotr Brzózka. - Wyd. 2 rozsz. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016.
Ta książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą przekazywać
wiedzę za pośrednictwem sieci. Znajdziesz w niej najważniejsze
informacje ułatwiające wystartowanie z własnym kursem. Dowiesz się,
jak obsługiwać Moodle, przygotowywać materiały i stworzyć
profesjonalne szkolenie.

źródło opisu: http://www.matras.pl
źródło okładki: http://www.matras.pl
Funkcjonowanie osobiste i społeczne : podręcznik dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Borowska-Kociemba,
Małgorzata Krukowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016.
Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz
mających trudności w uczeniu się. Materiał opracowano
z uwzględnieniem zmian zachodzących w przyrodzie, ważnych wydarzeń
oraz cyklu życia człowieka, co ułatwia zrozumienie otaczającej
rzeczywistości.
źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

Dziecko jako projekt rodzicielski? : przekonania matek na temat
wychowania i ich percepcja zachowań dziecka / Anna SzymanikKostrzewska. - Warszawa : Difin, 2016.

Książka obejmuje badania współczesnych matek małych dzieci. Autorka
za cel przyjęła udowodnienie, iż istnieje współzależność pomiędzy
przekonaniami współczesnych matek na temat rozwoju i wychowania
dzieci oraz wynikającymi z nich zachowaniami matek, a obserwowanymi
przez matki u swoich dzieci wczesnymi zachowaniami o charakterze kompresji wiekowej.
Przyczyn takich zachowań, jak użytkowanie przez małe dzieci technologii (np. telefonów
komórkowych), wybieranie zabawek, pokarmów czy ubrań, upatruje w praktykach
rodzicielskich, powiązanych z wiarą matek w mity wychowawcze, mianowicie: dziecko jest
najważniejsze na świecie, a obowiązkiem rodzica jest zapewnić mu szczęśliwe dzieciństwo.
Akcentując umiarkowaną powszechność zachowań rodzicielskich, składających się na
projektowanie dzieciństwa, stara się określić ich psychospołeczne podstawy oraz opisać
skutki w postaci obserwowanych obecnie, quasi - dorosłych zachowań dziecięcych.

źródło opisu: http://www.eduksiegarnia.pl
źródło okładki: http://www.eduksiegarnia.pl

Gry i zabawy dla dzieci / Małgorzata Cieślak ; ilustrowała Joanna ZagnerKołat. - Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2016.
Wspaniała książka, która pozwala uczyć dziecko kreatywności, a także
odkrywać jego zdolności. Poradnik zawiera kilkaset zabaw, prostych
i bardziej skomplikowanych, przeznaczonych dla dzieci już od pierwszego
miesiąca życia. Autorka wymyśliła je dla własnych dzieci
i wraz z nimi je przetestowała. To pozycja dla rodziców i opiekunów,
która nie wymaga posiadania drogich zabawek i sprzętów. Przecież
najlepsze zabawy to te, podczas których dziecko użyje swojej wyobraźni! Ile radości dają
papierowy samolot, klocki z pudełek, instrumenty z misek i garnków, kukiełki z ziemniaka czy
puzzle wycięte z kolorowego opakowania. Czasem niewiele potrzeba, by wyczarować świat,
który zachwyci malucha. Ponadto każda z opisanych zabaw może być wykorzystana także
w późniejszym wieku – to inspirujące, kiedy dziecko samo rozwija i udoskonala znaną już
zabawę.
Chciałam, aby zabawa z dzieckiem nie ograniczała się do przebywania z maluchem w domu.
Stąd pomysły na zabawy na łące, nad morzem, w lesie czy podczas jazdy samochodem oraz
podczas kąpieli. Bawmy się z dziećmi najczęściej, jak możemy. To zaprocentuje w przyszłości!
Ze wstępu Autorki
źródło opisu: http://nk.com.pl
źródło okładki: http://nk.com.pl

NOWOŚCI (maj 2017)
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/

Mocno mnie przytul : jak zbudować i utrzymać silną więź w rodzinie /
Carlos González ; przeł. Jowita Maksymowicz-Hamann, Beata Ulanicka]. Warszawa : Grupa Wydawnicza Relacja - Mamania, 2016.

Kolejna książka pediatry uwielbianego przez tysiące rodziców na całym
świecie!
"Mocno mnie przytul" to książka napisana w obronie dzieci, ale
z ogromną sympatią dla rodziców. Stanowi mocny i pełen rzeczowych
argumentów głos przeciwko teoriom samozwańczych ekspertów, którzy niemal obsesyjnie
propagują konieczność przestrzegania harmonogramów i planów, drobiazgowych systemów
kar i nagród, a czasem nawet izolacji dziecka od rodziców.
Carlos Gonzalez, uznany autorytet pediatryczny, autor m.in. popularnej również w Polsce
książki "Moje dziecko nie chce jeść", mocno wierzy (co więcej - udowadnia to!), że dzieci są
dobre, szczere, towarzyskie, wyrozumiałe i że z całą pewnością zasługują na tyle miłości, ile
tylko jesteśmy im w stanie zaofiarować. Żartobliwie i z humorem autor komentuje
zakorzenione mity i teorie wychowawcze, pokazując jednocześnie, że najważniejsze, co
można zrobić dla dziecka, znajduje się nie w umysłach teoretyków wychowania, ale
w naszych sercach.

źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

Dojrzewanie chłopców od A do Z / [Ewa Stompor]. - Toruń :
Wydawnictwo Literat, [2016].

Przystępnie napisany poradnik dla nastolatków, ich wychowawców
i rodziców, który pomoże znaleźć odpowiedzi na kilkaset kłopotliwych
i często kontrowersyjnych pytań związanych z trudnym okresem
dojrzewania.

źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

Gorzka czekolada : i inne opowiadania o ważnych sprawach / Paweł
Beręsewicz [et al.] ; il. Anita Głowińska. - Warszawa : Prószyński i S-ka :
Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, 2016.

15 znakomitych opowiadań o tym, co w życiu najważniejsze.
Zbiór opowiadań dla młodzieży w wieku 11–15 lat – o tym, co w życiu
najważniejsze: o przyjaźni, szacunku, sprawiedliwości, odwadze,
wolności, ale też optymizmie, życzliwości, pokojowym nastawieniu do
świata…
Autorami czternastu opowiadań (o każdej z wartości) są laureaci Konkursu Literackiego im.
Astrid Lindgren, organizowanego przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom.
Opowiadanie o mądrości napisał zaś związany od lat z Fundacją Andrzej Maleszka, niezwykle
popularny i lubiany autor bestsellerów dla dzieci i znakomity reżyser.
Niewiele jest książek tak poważnie traktujących młodego czytelnika. Znakomicie napisana,
świetnie zilustrowana – śmieszy i wzrusza, rozczula i skłania do refleksji, prowokuje do
sporów i dyskusji.
Na pewno niejeden nastolatek będzie identyfikował się z bohaterami „Gorzkiej czekolady...”
źródło opisu: http://merlin.pl
źródło okładki: http://merlin.pl

Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym /
Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Warszawa : Wydawnictwo
Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu, cop. 2016.
Motywacja to niezwykle istotne zagadnienie w odniesieniu do edukacji
wczesnoszkolnej otwierającej rozdział obowiązków - zauważa autorka we
wstępie. W dzisiejszych czasach bowiem szczególnie kompetencje
uczenia się są wyznacznikiem sukcesów edukacyjnych, a na późniejszym
etapie życia, również zawodowych. Nabywanie ich jest procesem długotrwałym, trwającym
przez całe życie.
Problemem jest jednak to, w jaki sposób skłonić uczniów do działania, jak uruchomić
skomplikowany mechanizm odpowiedzialny za wzbudzenie chęci i potrzeby uczenia się
i wykonywania zadań edukacyjnych na najwyższym poziomie, jak sprawić, by uczniowie
odczuwali z tego powodu satysfakcję, by towarzyszyła im radość poznawania. Rozważania na
ten temat są głównym zagadnieniem rozpatrywanym na kartach książki.
Ta praca jest szczególnie polecana studentom pedagogiki oraz nauczycielom edukacji
wczesnoszkolnej, aby pomóc im wspierać rozwój tej ważnej kompetencji u uczniów i nie
stracić szansy kształtowania u nich umiejętności edukacji przez całe życie.

źródło opisu: http://www.gandalf.com.pl
źródło okładki: http://www.gandalf.com.pl

NOWOŚCI (czerwiec 2017)

Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/

Uprawa adehadowca w warunkach domowych : o wychowywaniu / Ewa
Suchowiejko. - Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon, dr. 2016.

Jak pomóc dzieciom nadpobudliwym, z ADHD?
Jest ich coraz więcej, przysparzają wiele zmartwień rodzicom,
nauczycielom. Jednak najwięcej kłopotów mają same ze sobą. Jak im
pomóc? Jak z nimi postępować? Jak je wychowywać?
Autora książki odpowiada na te pytania w sposób kompetentny,
posługując się barwnym językiem i przykładami z życia dzieci z ADHD.
źródło opisu: http://merlin.pl
źródło okładki: http://merlin.pl

Szkoła wspólnych działań czyli O relacjach i współpracy / Jarosław
Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.

W funkcjonowanie szkoły wpisana jest współpraca wielu podmiotów organizowana
przez
nauczycieli,
ale
angażująca
uczniów
współdziałających zarówno ze sobą, jak i z nauczycielami oraz rodziców.
Podejmowanie wspólnych działań oraz zespołowe uczenie się sprzyjają
indywidualnemu rozwojowi, zwiększają efektywność oddziaływań
edukacyjnych na uczniów, a przede wszystkim wzmacniają rozwój szkoły jako organizacji
uczącej się. Efektem zaangażowania wielu podmiotów jest także wzrost skuteczności pracy
szkoły oraz zwiększenie jej roli w środowisku, a co za tym idzie - wzmocnienie jej
konkurencyjności wobec innych podobnych placówek działających na tym samym terenie.
W książce czytelnik znajdzie m.in.:
 praktyczne odniesienia do przepisów prawa określających zadania dyrektorów szkół
w ramach nadzoru pedagogicznego na zarządzanie szkołą i zespołami nauczycielskimi,
 rozwiązania dotyczące organizacji pracy nauczycieli z uczniami oraz współpracy z ich
rodzicami, a także współpracy z innymi nauczycielami,
 gotowe propozycje i rozwiązania w zakresie nawiązania i rozwoju współpracy, które
można wykorzystać w pracy na rzecz szkół.

źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

Od śmiechu do łez : jak zrozumieć emocje naszych dzieci / Robert Zuili ;
[tł. z fr. Urszula Basałaj]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2016.

Zrozumieć emocje - swoje i innych - to klucz do szczęśliwego życia. Wielu
z nas, rodziców, niestety nie nabyło tej cennej umiejętności
w dzieciństwie, przez co czujemy się zagubieni, gdy przychodzi nam
radzić sobie z emocjami własnych dzieci.
Z pomocą przyjdzie ta książka, dzięki której uczymy się nie tylko
rozpoznawać emocje, lecz także odpowiednio na nie reagować. Pełna jest konkretnych
przykładów, scenek "z życia" i dialogów pomiędzy rodzicami a dziećmi, praktycznych rad
i sugestii, a także testów, ułatwiających samopoznanie i wgląd we własne emocje.

źródło opisu: http://www.gandalf.com.pl
źródło okładki: http://www.gandalf.com.pl

Autyzm : przełom w podejściu : program Son-Rise, który pomógł
rodzinom na całym świecie / Raun K. Kaufman ; [przeł. Kinga
Składanowska]. - Białystok : Vivante, 2016.

Jako chłopiec, Raun Kaufman został zdiagnozowany przez ekspertów
jako dziecko autystyczne, o IQ poniżej 30 i wymagające specjalistycznej
opieki medycznej. Lata później, Raun ukończył studia z zakresu Etyki
Biomedycznej na Uniwersytecie Browna, stał się znanym i cenionym
ekspertem od zaburzeń ze spektrum autyzmu, a przede wszystkim najlepszym dowodem na
to, że z autyzmu da się wyjść.
Jak to możliwe?
Dzięki programowi Son-Rise, rewolucyjnej metodzie stworzonej przez rodziców Kaufmana.
Jego historia została opowiedziana w bestsellerowej książce "Przebudzenie naszego syna"
i poruszającym filmie telewizyjnym "Son-Rise: a Miracle of Love". W niniejszej książce Raun,
opierając się na swoim doświadczeniu, a także przypadkach rodzin, którym pomógł
wyprowadzić dzieci z autyzmu, przedstawia zasady programu, który pomógł mu i tysiącom
innych osób.

źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

NOWOŚCI (lipiec 2017)

Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/

Co dzień naprzód! Oto świat : karty pracy dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi / Maria Dawidowicz, Katarzyna Kozak ; [oprac.
graf., il. i proj. teczki Dawid Żabiński]. - Gdańsk : Wydawnictwo
Harmonia, 2016.

Karty pracy „Co dzień naprzód!” wzbogacą warsztat pracy nauczycieli
oraz terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie powstało z myślą o:
 przedszkolakach, których rozwój przebiega typowo;
 przedszkolakach, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z opóźnieniem;
 uczniach początkowych klas szkoły integracyjnej lub specjalnej;
 uczniach ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.
Zadania mają na celu poszerzanie wiedzy dziecka o samym sobie, o najbliższym i dalszym
otoczeniu, o zachodzących w świecie prawidłowościach. Pomagają rozwijać myślenie
przyczynowo-skutkowe, funkcje percepcyjne oraz sprawność grafomotoryczną. Polecenia
zostały sformułowane w taki sposób, żeby nieustannie, przy każdej okazji zachęcać dziecko
do mówienia lub komunikowania się w dostępny mu sposób. Publikacja „Co dzień naprzód!”
składa się z trzech części („Oto ja”, „Oto my”, „Oto świat”). Wszystkie ćwiczenia zostały
przygotowane na trzech poziomach trudności, które oznaczono literami A, B, C.
źródło opisu: www.harmonia.edu.pl
źródło okładki: www.harmonia.edu.pl

Rozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne /
Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
2016.
Celem publikacji jest wprowadzenie do polskiej edukacji - w teorii
i praktyce - pojęcia i problematyki edukacji dla mądrości. Książka jest
inspirowana przez dokonania R. Sternberga i jego koncepcję edukacji dla
mądrości (publikacja Teaching for Wisdom), a także przez własne
poszukiwania i praktykę autorki w zakresie takich rozwiązań
edukacyjnych. Pozwalają one w sposób optymalny rozwinąć potencjalne zdolności dziecka
i jego osobowość, tak aby potrafiło ono radzić sobie z wyzwaniami cywilizacyjnymi XXI wieku.
źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

Zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia : scenariusze zajęć
dla nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej / Piotr
Winczewski. - Warszawa : Difin, 2016.

Jest to książka jakiej obecnie brakuje na rynku, prezentuje bowiem
sposób korygowania wad postawy ciała u kilkulatków. Wszelkie zajęcia
usprawniania ruchowego dla paroletnich dzieci należy wszakże
prowadzić w oparciu o gry i zabawy. Tymczasem dostępne publikacje
zawierają jedynie ćwiczenia ścisłe. Owszem, czasem nadaje się im nazwy, aby upodobnić je
do zabaw, ale nie wyposaża się ich w fabuły. Autor jednak nie skonstruował nowej metody
prowadzenia zajęć. Wręcz przeciwnie - zastosował się jedynie do kanonów metodyki
określających to, jak należy prowadzić zajęcia ruchowe dla kilkulatków. Dlatego właśnie
każde z ćwiczeń wyposażył w fabułę. Wyeksponował w niej narrację wprowadzającą dziecko
do realizowania zadania ruchowego i pogadankę końcową stanowiącą jego zwieńczenie.

źródło opisu: http://www.gandalf.com.pl
źródło okładki: http://www.gandalf.com.pl

Funkcjonowanie osobiste i społeczne : podręcznik dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Borowska-Kociemba,
Małgorzata Krukowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016.

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz
mających trudności w uczeniu się. Materiał opracowano
z uwzględnieniem zmian zachodzących w przyrodzie, ważnych wydarzeń
oraz cyklu życia człowieka, co ułatwia zrozumienie otaczającej rzeczywistości.
Podręcznik zawiera duże zdjęcia i ilustracje oraz teksty zapisane dużymi drukowanymi
literami. Jest tak skonstruowany, aby nauczyciel miał wiele możliwości jego zastosowania,
w zależności od umiejętności i potrzeb uczniów. Należy bowiem pamiętać o zróżnicowanym
poziomie uczniów w grupie i dostosowaniu zadań do ich możliwości rozwojowych. Wyżej
funkcjonujący uczniowie mogą czytać teksty i pytania samodzielnie, układać pytania do
tekstu, przepisywać je do zeszytu i udzielać pisemnych odpowiedzi. Uczniom, którzy nie
opanowali techniki czytania, teksty i pytania czyta nauczyciel. Etykiety umożliwiają nabycie
umiejętności czytania globalnego. Uczniowie niżej funkcjonujący mogą wskazywać zdjęcia
i ilustracje oraz ich elementy, co pozwoli rozwijać zakres rozumienia mowy, nazywać osoby,
przedmioty, czynności i zjawiska.
źródło opisu: www.harmonia.edu.pl
źródło okładki: www.harmonia.edu.pl

NOWOŚCI (sierpień 2017)
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Głos odzyskany: poradnik dla rodziców dzieci jąkających się / Doreen
Lenz Holte; przeł. Tatiana Sokala i Joachim Ferlin. - Kraków:
Wydawnictwo Edukacyjne, 2016.

Głos odzyskany. Poradnik dla rodziców dzieci jąkających się autorstwa
Doreen Lenz Holte to wyjątkowa książka-świadectwo, napisana przez
matkę zmagającą się z wieloletnią niepłynnością mowy dziecka. To także
próba odpowiedzi na pytanie: co mogę zrobić w takiej sytuacji
w warunkach domowych i poza środowiskiem rodzinnym? Co mogą zrobić profesjonaliści?
Jak pomóc dziecku?

źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

Halo tato: reportaże o dobrym ojcostwie / Konrad Kruczkowski; zdjęcia
Agnieszka Wanat. - Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2017.

Gdy autor usłyszał: „Powrót ojców to kłamstwo, ojcowie wracają tylko
w weekendy”, pomyślał wówczas, że nie może być tak źle, że zna
mężczyzn, dla których ojcostwo to jak wygrać wszystko. Tak powstało
„Halo tato”, cykl reportaży o dobrym ojcostwie. Bohaterowie Konrada
Kruczkowskiego to osoby, które rolę ojca pełnią mimo wielu trudności,
ale żaden z nich nie narzeka. Niektórzy ojcowie jeżdżą na wózkach, inni wychowują dzieci
głuche, niektórzy są samotnymi ojcami. Autor prezentuje dobrą szkołę reportażu, pokazuje
zjawisko od szczegółu do ogółu. Jest wrażliwym i uważnym obserwatorem, daje swoim
bohaterom konieczną przestrzeń, a czytelnikom stawia raczej pytania, nie tezy.
Za jeden z reportaży, które znalazły się w książce „Jesteśmy głusi” autor otrzymał Nagrodę
Newsweeka im. Teresy Torańskiej.

źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

Sfejsowani / Suzana E. Flores; [przekład Katarzyna Mojkowska]. Warszawa: Muza, 2017.

Dr Suzana Flores napisała wpływową książkę, która pełni decydującą rolę
w zrozumieniu wpływu Facebooka na zmieniającą się kulturę, nasze
rozumienie siebie oraz, co najważniejsze, na los młodych ludzi. Za
pośrednictwem przejmujących historii prawdziwych osób, ujawniła
głębię tego międzynarodowego zjawiska, pozwalając nam zajrzeć pod
jego powierzchnię i zrozumieć istotę skutków oddziaływania tego narzędzia
społecznościowego.
Nie możemy cofnąć czasu. Facebook już z nami jest. Ale za pośrednictwem spostrzeżeń
dr Flores, podanych z humorem, z którego autorka słynie, możemy zrozumieć konsekwencje
bycia uzależnionym i pochłoniętym przez internetowe narzędzie, jakie skrzywdziło wiele
osób. Doktor Flores potrafi inteligentnie wypowiedzieć się na temat, w który jesteśmy
zaangażowani i nadmiernie od niego zależni.

źródło opisu: http://www.taniaksiazka.pl
źródło okładki: http://www.taniaksiazka.pl

Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka /
Małgorzata Miksza. - Wyd. 7. - Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
2017.

Książka Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu
dziecka ma przede wszystkim na celu wyjaśnienie czytelnikowi przesłania
pedagogicznego Marii Montessori. Pomimo, że w pracach Autorki często
pojawiał się termin „metoda”, to M. Montessori zawsze w końcowym
rezultacie chodziło o wszechstronną pomoc dziecku w jego trudzie indywidualnego rozwoju
oraz włączenie go do życia w kulturze i cywilizacji ludzkiej przesyconej miłością i pokojem.
Aby taka pomoc zaistniała, konieczne było, zdaniem M. Montessori odpowiednie
przygotowanie dorosłych (nauczycieli, rodziców, pedagogów), którzy znając prawa
rozwojowe dziecka (chodzi tu m.in. o „polaryzację uwagi”, „wrażliwe fazy”),będą je wpierać
w rozwoju, rozumnie kochając i darząc szacunkiem. Środkiem ma tu być „przygotowane
otoczenie” a warunkiem sukcesu, respektowanie zasady porządku (samodyscypliny)
i wolności, która w wyważonych klamrach prowadzi człowieka do optimum rozwojowego,
czyli „normalizacji”.

źródło opisu: www.impulsoficyna.com.pl
źródło okładki: www.impulsoficyna.com.pl

NOWOŚCI (wrzesień 2017)
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Godzina wychowawcza : rozmowy o polskiej szkole / Aleksandra Szyłło. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017.

Aleksandra Szyłło postanowiła zbadać, dlaczego polska edukacja od lat
zmaga się z tak poważnymi problemami, oraz zapytać, jaka mogłaby
i powinna być nasza szkoła. Jej rozmówcy, specjaliści od edukacji
i wychowania, odpowiadają na pytania, „dlaczego jest, jak jest?” i „co
zrobić, żeby było inaczej?”, ale przywołują też wspomnienia i dzielą się
własnymi doświadczeniami.
Mówią o tym, po co nam szkoła, a przede wszystkim – wychowanie.

źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

Kropka w kropkę : ćwiczenia grafomotoryczne doskonalące funkcje
percepcyjno-motoryczne / Katarzyna Chrąściel. - Gdańsk : Wydawnictwo
Harmonia, 2017.

Publikacja „Kropka w kropkę” zawiera szereg zadań, których celem jest
rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych. Dziecko wykonując
ćwiczenia, doskonali percepcję wzrokową, spostrzegawczość,
koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętność planowania ruchu, a więc
wszystkie zdolności, które są niezbędne w procesie przygotowania do pisania oraz czytania.
Ponadto w trakcie wykonywania zadań uczy się cierpliwości i dokładności, co wpływa
pozytywnie także na zdolność koncentracji uwagi. Rozwija również kreatywność, stając się
autorem jedynego w swoim rodzaju dzieła. Poza tym doświadcza wielu pozytywnych emocji
towarzyszących procesowi tworzenia.

źródło opisu: http://www.znak.com.pl
źródło okładki: http://www.znak.com.pl

Psychologia geniuszu : odblokuj talenty i kreatywność swojego dziecka /
Andrew Fuller ; [tł. Grażyna Chamielec]. - Warszawa : Wydawnictwo
Mamania. Grupa Wydawnicza Relacja, cop. 2017.

Dzieci rodzą się bystre, odważne i dociekliwe. Płomień pierwotnego
geniuszu często jednak szybko przygasa i istnieje ryzyko, że zgaśnie na
zawsze. Jeśli tak się dzieje, dzieci wycofują się z aktywności, zaczynają
bać się eksperymentowania i popełniania błędów i nie są w stanie
w pełni wykorzystać drzemiących w nich możliwości. Ta książka pomoże Ci przezwyciężyć te
trudności.
Rodzice mają moc, która pozwala na nowo rozniecić inspirujący ogień. Dysponują oni
najlepszym narzędziem do odblokowania dziecięcego geniuszu – to świat dookoła. Umysł
dziecka może się fantastycznie rozwinąć dzięki odkrywaniu, tworzeniu i zabawie. Spędzany
razem czas, podziw i zachwyt rozpalą i utrzymają dziecięcą iskrę przez całe jego życie.
„Psychologia geniuszu” powstała po to, aby pomóc Wam stać się rodzicami, jakimi zawsze
chcieliście być: wspierającymi rozwój dziecka, aby mogło ono wykształcić własną formę
twórczej wyobraźni.

źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

Gry i zabawy na świeżym powietrzu : wyjdźcie z domu! / Katrin Hecker,
Frank Hecker ; tł. Marian Leon Kalinowski. - Warszawa : Bellona Spółka
Akcyjna, cop. 2017.

Książka opisuje wiele pomysłów na spędzanie wolnego czasu z dziećmi,
przede wszystkim na łonie natury. Autorzy przybliżają ciekawe projekty
nauki o środowisku naturalnym przez zabawę, dzięki czemu dziecko bawi
się i uczy jednocześnie. Ważne jest, że pokazane przez autorów zabawy
angażują nie tylko dzieci, ale też rodziców, przez co mają okazję wspólnie spędzać więcej
czasu. Zabawy wymagają współpracy i zapału ze strony dziecka, jak i rodzica. Pozycja jest
podzielona na trzy główne rozdziały poświęcone kolejno: kreatywnemu spędzaniu czasu na
świeżym powietrzu, roli zwierząt w ekosystemie, wykorzystywaniu roślin w odżywianiu.

źródło opisu: http://www.znak.com.pl
źródło okładki: http://www.znak.com.pl
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Asertywność : klucz do dobrych relacji i poczucia własnej wartości /
Adriana Klos. - Warszawa : Difin, 2017.

W asertywności nie tyle chodzi o to, abyś stawał się kimś innym, lepszym
niż jesteś, ale byś mógł odnaleźć siebie, zrozumieć, kim jesteś naprawdę
i cieszyć się swoim życiem.
Ta książka pozwoli ci:
- lepiej siebie poznać i zrozumieć,
- odnaleźć wewnętrzną siłę,
- zmienić to, co przeszkadza ci w życiu,
- budować dobre relacje z innymi,
- spełnić marzenia.

źródło opisu: http:// www.gandalf.com.pl
źródło okładki: http:// www.gandalf.com.pl

Co wolno dziecku? : rozsądne ustalanie granic / Martin Herbert ;
przekład Ewa Jusewicz-Kalter. - Wyd. 3 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.

Wszystkie dzieci sprawiają kłopoty wychowawcze. Nieumiejętnie je
karząc lub zbytnio im pobłażając, popełniamy błąd. Martin Herbert
podpowiada w tej książce: jak ustanawiać jasne granice w relacjach
z dziećmi, jak asertywnie wskazywać im właściwe postępowanie, jak
uczyć odpowiedzialności, jak wyciągać konsekwencje z niepożądanych postaw. Wskazówki
autora pomogą ci wprowadzić pozytywną dyscyplinę i wychować rozsądne, mające wysokie
poczucie własnej wartości dziecko.

źródło opisu: http://www.merlin.pl
źródło okładki: http://www.merlin.pl

Deszczowi ludzie : prawdziwe historie osób z autyzmem / Anna Kaik. Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2017.

Poznaj dziesięć wzruszających historii „deszczowych ludzi” – osób
cierpiących na tę samą chorobę, co bohater słynnego filmu Rain Man
z Dustinem Hoffmanem. Osoby z autyzmem często spotykają się
z brakiem zrozumienia i akceptacji ze strony otoczenia. Czytając piękne
i trudne historie zawarte w tej książce, można się przekonać, że autyzm
może mieć wiele twarzy i każdy przypadek jest kompletnie inny. Bardzo podobne są jedynie
troski
i
niepokoje
rodziców
wychowujących
autystyczne
dzieci.
Jedną
z najpoważniejszych jest na pewno obawa o dorosłe życie dziecka. Odpowiedzią na nią jest
Farma Życia w podkrakowskich Więckowicach. To specjalistyczny ośrodek dla dorosłych osób
z autyzmem, łączący funkcje mieszkalne, terapeutyczne, edukacyjne i rekreacyjne. Oddajemy
w ręce czytelników prawdziwe historie życia osób mieszkających na Farmie, gdzie słowo
„autyzm” nie wzbudza strachu ani niechęci, ale pragnienie niesienia pomocy i zrozumienia.
źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe / Stanisław
J. Rysz. - Warszawa : Difin, 2017.
Książka dotyczy zagadnień informacyjnych, jakie realizowane są
w obliczu kataklizmów, awarii i innych zdarzeń kryzysowych. Omawia
zagadnienia ostrzegania, powiadamiania, alarmowania i powiadamiania
ratunkowego. Ukazuje występujące między nimi różnice i podobieństwa.
Przedstawia zależności, jakie zachodzą pomiędzy intensywnością
materializacji zagrożenia, a podejmowanymi działaniami ostrzegania,
alarmowania oraz powiadamiania ratunkowego.
Publikacja może być użytecznym poradnikiem dla pracowników podmiotów działających
w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podręcznikiem dla uczniów
i studentów ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

źródło opisu: http://www.difin.pl
źródło okładki: http://www.difin.pl

NOWOŚCI (listopad 2017)

Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/

Jak być dobrym rodzicem / Justyna Korzeniewska ; [ilustracje: Paweł
Osial]. - Warszawa : Wydawnictwo RM, cop. 2017.
Jak podchodzić do trudnych rozmów z dzieckiem jak do ciekawego
wyzwania, pogłębiania więzi, troskliwego przygotowywania go do życia?
W jaki sposób informować dziecko o trudnych zjawiskach społecznych
i niebezpieczeństwach i nie wzbudzać niepokoju, nie burzyć pozytywnej
wizji świata, nie odbierać typowego dzieciom optymizmu?
W tej książce rodzice znajdą przystępne wyjaśnienia prawidłowości
rozwoju emocjonalnego dziecka, o jakich należy pamiętać, omawiając z nim trudne kwestie.
Najbardziej pomocne będą przykłady odpowiedzi na dociekliwe trudne pytania dziecięce, ale
też pytania, jakie należy zadać dzieciom w tym kontekście.
Książka przybliża także skomplikowany świat dziecka, wyjaśnia motywacje i przyczyny jego
problematycznych zachowań oraz ich związek z tym, co robią i jak funkcjonują rodzice.
źródło opisu: http:// www.gandalf.com.pl
źródło okładki: http:// www.gandalf.com.pl

Niepełnosprawność : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod redakcją
Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Krzysztofa Czykiera. - Białystok :
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016.
Tematyka opracowań zawartych w tej monografii jest efektem refleksji
naukowej wpisującej się w dyskurs z cyklu „Sens i bezsens starości”.
Trwające obecnie dyskusje, ale i podejmowane działania związane
z postrzeganiem niepełnosprawności i starości jako bezsensownej,
wyznaczają tytuł oraz strukturę tego opracowania: Niepełnosprawność –
poznać, przeżyć, zrozumieć. Jedenaście autorskich tekstów wzajemnie się uzupełnia. Dotyczą
one problemu niepełnosprawności w wielu jej aspektach. Autorzy dokonują analizy
niepełnosprawności z punktu widzenia uwarunkowań, postrzegania i doświadczania przez
osoby nią dotknięte oraz ich opiekunów, zwracając również uwagę na konieczność
podejmowania działań przez system opieki zdrowotnej, społecznej, organizacje pozarządowe
w kontekście przywrócenia sensu i wartości doświadczania niepełnosprawności.
(Ze Wstępu).
źródło opisu: http://wydawnictwo.uwb.edu.pl
źródło okładki: http://wydawnictwo.uwb.edu.pl

Każdy uczeń jest ważny : indywidualizacja na lekcji języka polskiego /
redakcja Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów
i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017.

Wszyscy uczniowie mają prawo do osiągania sukcesu na miarę swoich
możliwości, do troski, czasu i uwagi nauczycieli, do dostosowywania do
ich potrzeb tempa i metod pracy. Jak jednak polonista, realizując jeden
program nauczania w tradycyjnym systemie klasowo-lekcyjnym, może
rozwijać talenty, reagować na braki, motywować do nauki?
Autorzy niniejszej książki przedstawiają zarówno przyczyny kłopotów z odpowiadaniem na
odmienne potrzeby i zainteresowania młodych ludzi, jak i dobre praktyki indywidualizacji,
inspirowane doświadczeniami dydaktyk zagranicznych. Podsuwają przykłady indywidualizacji
w kształceniu językowym i literacko-kulturowym, propozycje różnicowania lektury
i sposobów jej czytania. Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na pytania, jak pracować z uczniem
ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, jak diagnozować przyczyny
niedostosowania społecznego młodych ludzi. Eksperci podpowiadają, jak radzić sobi
w środowisku wielokulturowym, jak pracować z przybyszami i jak do spotkania z nimi,
wolnego od krzywdzących stereotypów narodowościowych, przygotować klasy; jak małym
imigrantom i reemigrantom stwarzać warunki, aby mogli włączyć się w obowiązujący system
kształcenia, poznać dobrze język i zrealizować wymagania programowe, pozwalające na
dalszą edukację. W szkole bowiem każdy uczeń jest ważny.

źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

Praca z dzieckiem z ADHD / Sylwia Walerych. - Warszawa : Wydawnictwo
Wiedza i Praktyka - Oświata Grupa Wydawnicza, 2017.

Częstotliwość występowania ADHD w ogólnej populacji wynosi około 5%.
Oznacza to, że w każdej klasie może znaleźć się dziecko dotknięte tym
zaburzeniem. Nasi eksperci podpowiedzą jak rozpoznać ADHD, w jaki
sposób zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz jakich
metod pracy używać , by pomóc takiemu uczniowi.

źródło opisu: http://merlin.pl
źródło okładki: http://merlin.pl
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Starość człowieka - szanse i zagrożenia : implikacje pedagogiczne /
Joanna K. Wawrzyniak. - Warszawa : CeDeWu, 2017.
Książka porusza problemy i zagadnienia wynikające ze zwiększającej się
nieustannie liczby osób starszych we wszystkich społeczeństwach świata,
w tym Polski. Prezentowana problematyka, ujęta w ramy zagrożeń oraz
wyzwań, stanowi podstawowy zakres tematyczny dla studentów
kierunków humanistycznych oraz osób zainteresowanych zagadnieniami
starzenia się i starości jako zjawiska jednostkowego i społecznego.
Publikacja obejmuje między innymi zagadnienia:
- stereotypizacji starości i osób starszych,
- marginalizacji, dyskryminacji i wykluczenia społecznego seniorów,
- samotności i sieroctwa seniorów,
- aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych,
- profilaktyki starości.
źródło opisu: http:// www.gandalf.com.pl
źródło okładki: http:// www.gandalf.com.pl

Sztuka coachingu : zbiór narzędzi i wskazówek / Jenny Bird, Sarah
Gornall ; przekł. Barbara Łukomska. - Łódź : Galaktyka, cop. 2017.
Łącząc całkiem nowe, oryginalne schematy z klasycznymi modelami
stosowanymi w obszarze zarządzania i edukacji, Jenny Bird i Sarah
Gornall stworzyły cenne, przystępne źródło oparte na solidnych
podstawach teoretycznych, pozwalające na szybkie znalezienie
potrzebnych informacji i błyskawiczne ich przyswojenie. Każdy
zaprezentowany model opatrzony jest przejrzystym diagramem oraz
prostym wyjaśnieniem, jak działa, na czym polega i w jaki sposób można go wykorzystać
w praktyce. Autorki, bazując na swoich doświadczeniach z pracy coachingowej,
przedstawiają inspirujące pomysły na wcielanie opisanych metod w życie.
„Sztuka coachingu&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; będzie nieocenioną pomocą
dla coachów poszukujących nowych metod pracy z klientami, a także dla adeptów sztuki,
uczestników szkoleń coachingowych, coachów-superwizorów, specjalistów ds. szkolenia
i rozwoju zawodowego oraz osób pracujących w działach HR.
źródło opisu: http://merlin.pl
źródło okładki: http://merlin.pl

Wypalenie zawodowe : źródła, mechanizmy, zapobieganie / Beata
Mańkowska. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia
Universalis, 2017.

Trafna diagnoza wypalenia zawodowego, oparta na rzetelnym
zrozumieniu jego istoty oraz determinant, zwiększa szansę skutecznej
profilaktyki na wszystkich jej poziomach. Póki jednak sama istota
wypalenia i mechanizmy jego rozwoju nie zostaną w pełni poznane,
a spór wokół rozumienia pojęcia i postępujących objawów tego procesu nie zostanie
rozstrzygnięty,
trudno
będzie
wspierać
osoby
doświadczające
wypalenia,
a jeszcze trudniej - zapobiegać mu. Niniejsze opracowanie stanowi próbę ukazania z jednej
strony aktualnego stanu wiedzy o wypaleniu zawodowym, szczególnie zaś podkreślenia
obszarów zgodnych oraz różniących badaczy, z drugiej strony zmierza do pełniejszego
wyjaśnienia zjawiska, przedstawiając istotne mechanizmy, na mocy których dochodzi do jego
rozwoju.
źródło opisu: http:// www.gandalf.com.pl
źródło okładki: http:// www.gandalf.com.pl

Złość i agresja u dzieci / Thomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow ;
przekład Agnieszka Cioch. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.

Złość to naturalne uczucie, które towarzyszy każdemu z nas. Tego, jak
nad nią panować, uczymy się przez całe życie. Autorzy wnikliwie
omawiają proces pojawiania i uzewnętrzniania się złości – już od
momentu narodzin. Przekonują przy tym, że najważniejsze jest to, by
poznać jej prawdziwe powody. A może być ich dużo, miedzy innymi niezaspokojone
potrzeby, pojawienie się młodszego rodzeństwa, zła atmosfera między rodzicami czy
napięcia wśród rówieśników. Ten napisany z humorem poradnik doskonale uczy, jak
zrozumieć gniew swojego dziecka i jak sobie z nim poradzić.
Dzięki tej książce dowiesz się:
jakie są przyczyny wybuchów gniewu u dziecka,
dlaczego twoje dziecko reaguje w taki, a nie inny sposób,
jak radzić sobie z agresją najmłodszych,
jak nauczyć dziecko rozładowywać złość,
jak wspomagać dziecko w pokonywaniu czekających je wyzwań,
jak panować nad gniewem w codziennych sytuacjach.

źródło opisu: http://empik.com
źródło okładki: http://empik.com

