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Dysleksja z perspektywy dorosłości / Teresa Wejner-Jaworska. Warszawa : Difin, 2019.
Książka poświęcona jest doświadczeniom dysleksji w wieku szkolnym
i w dorosłym życiu, postrzeganych przez osoby dorosłe. Różni się tym, od
licznych publikacji na temat dysleksji u dzieci, że wychodzi poza
doświadczenia szkolne i pokazuje, jak badane osoby uczą się żyć
z dysleksją i wypracowują własne strategie kompensacyjne, czyli jak
radzą sobie w swoim dorosłym życiu. Problemy szkolne ukazane są
retrospektywnie, w unikalnych narracjach biograficznych, więc stawiane jest pytanie o sens
i znaczenie tych doświadczeń. W części teoretycznej ukazano specyfikę symptomów dysleksji
u dorosłych, kwestie diagnozy funkcjonalnej i najnowszych podejść klasyfikacyjnych do tego
zaburzenia (ICD-11. DSM-5).
źródło opisu: http://www.ksiegarnia.difin.pl
źródło okładki: http:// www.ksiegarnia.difin.pl

Nauczyciel mentor : zbuduj klasę marzeń / Marzena Kud, Barbara Lew.
- Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019.
Książka jest pierwszą pozycją na rynku przekładająca wiedzę biznesową
z zakresu budowania zespołu i zarządzania zasobami ludzkimi na grunt
szkolny. Idea książki zakłada, że nauczyciel może zbudować w klasie silny
zespół wykorzystując potencjał i zasoby uczniów, swoje umiejętności
przywódcze i w sposób atrakcyjny sprzedać wiedzę i zaszczepić chęć do
nauki. Książka ma być pomocna w budowaniu autorytetu nauczyciela,
ustalania zasad współpracy z uczniami i rodzicami i zarządzaniu emocjami. Dzisiaj nauczyciele
wychodzą ze studiów nieprzygotowani do rozmów z rodzicami, trudnych sytuacji z uczniami,
nie są wyposażeni w umiejętności trenerskie pozwalające im prowadzić lekcje w atrakcyjny
sposób, co pozwoliłoby zwiększyć wyniki edukacyjnie uczniów.
źródło opisu: http://www.ksiegarnia.difin.pl
źródło okładki: http:// www.ksiegarnia.difin.pl
Młodzież zagrożona wykluczeniem : prewencyjny potencjał pedagogiki
ks. Jana Bosko / Andrzej Łuczyński. - Lublin : Towarzystwo Naukowe
KUL: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, copyright 2018.
Publikacja skierowana jest szczególnie do rodziców i pedagogów
(nauczycieli, wychowawców, katechetów), którym nie jest obojętny los
młodzieży potrzebującej pomocy i wsparcia. Zawarta w opracowaniu
refleksja jest uwzględnieniem szerokiego kontekstu zagadnień, które
wpisują się w sposób istotny w realizację zamysłu wychowania
prewencyjnego.
źródło opisu: https://www.kul.pl
źródło okładki: https://www.kul.pl

Jak radzić sobie z nastolatkiem : poradnik dla dorosłych : jak
rozszyfrować zachowanie nastolatka i zbudować z nim silną więź / Josh
Shipp ; przełożyła Joanna Grabiak-Pasiok. - Wydanie I. - Poznań : Dom
Wydawniczy Rebis, 2019.
Każde dziecko, aby osiągnąć życiowy sukces, potrzebuje przynajmniej
jednego troskliwego dorosłego. W tej książce Josh Shipp - światowej
sławy ekspert do spraw młodzieży - uczy nas, jak zostać takim dorosłym
w życiu nastolatka. Opierając się na sprawdzonych strategiach, opisuje
konkretne zachowania pozwalające rozwiązać różne problemy. Należą do nich:





ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Jak sprawić, aby mój nastolatek wziął odpowiedzialność za
kłopoty, których narobił?
KOMUNIKACJA: Jak nakłonić nastolatka, aby ze mną rozmawiał, a nie tylko
odburkiwał?
ZNĘCANIE SIĘ: Pomocy! Mój nastolatek jest gnębiony - w sieci i poza nią.
TRUDNE I NIEZRĘCZNE ROZMOWY: Narkotyki. Śmierć. Seks.

Poradnik ten, chwilami zabawny, lecz przede wszystkim niezwykle rzeczowy, zawiera
praktyczne i konstruktywne rady pozwalające pozytywnie wpłynąć na nastolatka.
źródło opisu: https://www.rebis.com.pl
źródło okładki: https://www.rebis.com.pl
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Edukacja i uczenie się : 16 największych mitów / Jeffrey D. Holmes ;
przekład Ewa Czerniawska. - Wydanie I. - Warszawa : PWN, 2019.







Czy ludzie potrafią prawidłowo ocenić, ile umieją?
Czy istnieje wiele różnych inteligencji?
Czy prezentacje multimedialne ułatwiają zdobywanie wiedzy?
Czy powtarzanie to skuteczna metoda uczenia się?
Czy stosowanie nagród sprzyja, czy przeszkadza w zdobywaniu
wiedzy?
Czy osoby mające wysoką samoocenę uczą się lepiej?

Jeffrey D. Holmes przyjrzał się szesnastu powszechnie podzielanym przekonaniom na temat
nabywania wiedzy. By jednoznacznie rozstrzygnąć o ich naukowej wartości, zebrał
imponującą liczbę danych z literatury naukowej i dokonał ich wnikliwej oraz krytycznej
analizy. Rozprawiając się z silnie ugruntowaną wiedzą potoczną, autor pokazuje
jednocześnie, jak zachować krytycyzm wobec naukowych i pseudonaukowych doniesień.
źródło opisu: https://ksiegarnia.pwn.pl
źródło okładki: https://ksiegarnia.pwn.pl

Rodzina z dziećmi : rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna,
terapia / Izabela Krasiejko. - Warszawa : Difin, 2019.
W obszarze wsparcia rodziny z wieloma problemami, nazywanej rodziną
dysfunkcyjną pracują obecnie dwie główne służby społeczne: pracownik
socjalny i asystent rodziny. Razem z nimi często również pedagog
szkolny, kurator sądowy, terapeuta rodzinny, lekarz i pielęgniarka
środowiskowa, policjant dzielnicowy, terapeuta rodzinny, pracownicy
organizacji pozarządowych. W praktyce dochodzi do konfliktów
w zakresie podziału zadań i odpowiedzialności za wykonanie danych działań. Niska jest
koordynacja czynności tych wszystkich służb i rodzina przeżywa frustrację, spowodowaną
wielością osób wyznaczających im, często dyrektywnie, różne zadania do wykonania. Nie ma
też jasnego podziału, która służba społeczna jest w systemie wsparcia rodziny a która
w ochronie bezpieczeństwa dziecka. Rzadko prowadzona jest praca grupowa lub
środowiskowa z całą rodziną.
W książce zostały zaprezentowane - w sposób przystępny, opisowy, z przykładami - modele,
zasady i metody pracy pracownika socjalnego oraz zasady i obszary jego współpracy z innymi
przedstawicielami służb społecznych w ramach realizacji trzech głównych metod pracy
socjalnej: z indywidualnym przypadkiem, grupowej i ze społecznościami.
źródło opisu: http://www.ksiegarnia.difin.pl
źródło okładki: http://www.ksiegarnia.difin.pl

Błysk! : potęga przeczucia / Malcolm Gladwell ; przełożyła Anna
Skucińska ; wstęp Vadim Makarenko. - Wydanie 2. - Kraków : Znak
Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019.
Większość decyzji podejmujemy w ciągu dwóch sekund. Ta książka
opowiada o tym, co dzieje się w tej krótkiej chwili.
Kiedy nie warto wierzyć badaniom fokusowym?
Dlaczego najlepiej sprzedają się lody w okrągłych opakowaniach?
Jak słabość do wysokich brunetów wpływa na wyniki wyborów i sprzedaż samochodów?
Co tak naprawdę decyduje o tym, jakie produkty kupujemy, z kim bierzemy ślub lub na kogo
głosujemy? Chcemy wierzyć, że to efekt naszych dogłębnych przemyśleń i analiz. Malcolm
Gladwell pokazuje, że wybory i decyzje – biznesowe, osobiste czy polityczne – podejmujemy
błyskawicznie i instynktownie. Jeśli chcemy poznać siebie i innych oraz motywy naszych
decyzji, musimy zrozumieć, jak działa mechanizm błyskawicznego osądu.
Błysk! to światowy bestseller, który pokazuje potęgę przeczuć i nieświadomych reakcji oraz
uczy, jak wykorzystać ją w życiu osobistym i biznesie.
źródło opisu: https://www.znak.com.pl
źródło okładki: https://www.znak.com.pl

