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Arteterapia w nauce i praktyce : teoria, rozwój, możliwości / pod red.
nauk. Anny Glińskiej-Lachowicz ; Uniwersytet Opolski. - Opole :
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015.
Praca skierowana jest przede wszystkim do arteterapeutów i osób
rozwijających swoje kompetencje zawodowe w tym kierunku. Będzie
także ciekawą lekturą dla pedagogów, psychologów, terapeutów, jak
również
nauczycieli,
wychowawców,
personelu
placówek
resocjalizacyjnych i personelu medycznego prowadzącego w ramach
swojej pracy zajęcia o charakterze arteterapeutycznym z pacjentami szpitali czy sanatoriów.
Może być również rekomendowana jako lektura uzupełniająca dla studentów
przygotowujących się do wyżej wymienionych zawodów, a zwłaszcza dla osób
przygotowujących się do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotów bazujących na arteterapii.

źródło opisu: http://wydawnictwo.uni.opole.pl
źródło okładki: http://wydawnictwo.uni.opole.pl

Filmoterapia : scenariusze zajęć w edukacji filmowej dzieci i dorosłych /
Ewa Warmuz-Warmuzińska. - Warszawa : Difin, 2015.
Książka jest podsumowaniem doświadczeń autorki związanych
z rozwojem dziedziny filmoterapii, zawiera przegląd programów
edukacyjnych działających w Polsce, scenariusze zajęć filmowych
tworzonych przez autorkę dla programów edukacyjnych Akademia
Planete + DOC i dla Młodzieżowej Akademii Filmowej w Gliwicach.
Druga część książki przedstawia propozycje najnowszych filmów
z podziałem na kategorie oraz szczegółowe plany zajęć z wykorzystaniem danych tytułów
filmowych dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych.

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

Nauczycielka przedszkola : pomiędzy pasją a zagubieniem / Karolina
Turek. - Kraków : CEBP 24.12, 2015.
Autorka namalowała magicznie cudowny, choć nie zawsze beztroski,
obraz przedszkolnej rzeczywistości. Wzajemne relacje nauczyciel-dziecko
i nauczyciel-rodzic opisuje w codziennych sytuacjach, z którymi może się
zetknąć każdy z nas. Dzięki tej książce przekonasz się lub upewnisz, że
osoba opiekująca się dziećmi w przedszkolu nie jest `przedszkolanką`,
lecz Nauczycielką Przedszkola - osobą starannie wykształconą,
o ogromnej empatii, pełną talentów, energii i kreatywności. Dowiesz się, jak to się dzieje, że
między nią a dziećmi zawiązuje się nić przyjaźni i tworzy się głęboka więź emocjonalna.

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

Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych : wirtualne grupy
samopomocowe / Marta Kondracka-Szala. - Warszawa : Difin, 2015.
Publikacja daje szerokie spojrzenie na obecną w społeczeństwie polskim
stygmatyzację osób chcących popełnić samobójstwo, osób
homoseksualnych, dotkniętych niepełnosprawnością, schizofrenią,
przemocą w rodzinie czy alkoholizmem oraz ich bliskich. Wskazuje duże
znaczenie wirtualnych grup samopomocowych jako źródła wsparcia,
poddając analizie jego rodzaje i przejawy odzwierciedlone w badanych
relacjach.

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

Viki, dlaczego to zrobiłaś...? [Film] : depresja & próba samobójcza. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2014].
W filmie przedstawiamy prawdziwą historię Wiktorii, która od wielu lat
borykała się z depresją. Niestety nie wiedziała gdzie szukać pomocy……..
Mówi o przyczynach depresji: o ojcu alkoholiku i o przemocy jaką
doświadczała w domu. Mówi też o konsekwencjach depresji………… która
popchnęła ją do próby samobójczej.

źródło opisu: http://projekt-kom.pl
źródło okładki: http://projekt-kom.pl

