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Biblioteki cyfrowe : tworzenie, zarządzanie, odbiór / Barbara Maria
Morawiec. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016.
Znajdziesz tu informacje na temat funkcjonowania konkretnych bibliotek
cyfrowych oraz tego, jak realizują one swoją podstawową funkcję
udostępniania zbiorów. Zobaczysz, jak przebiega proces budowy takiej
biblioteki, jacy interesariusze biorą udział w tym procesie i jak to
wszystko wpływa na funkcjonalność biblioteki dla użytkownika.
Fundamentalne znaczenie ma tu wskazanie różnych punktów widzenia,
zderzenie koncepcji z potrzebami odbiorców, analiza zachowań i przepływu informacji.
Każdy, kto chce zrozumieć kluczowe funkcje biblioteki cyfrowej i wykorzystać je w praktyce,
powinien najpierw przeczytać tę książkę.

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

Arteterapia : scenariusze zajęć / Anna Pikała, Magdalena Sasin. - Łódź :
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
Książka Arteterapia. Scenariusze zajęć z serii: Terapia Pedagogiczna.
Warsztaty i Scenariusze Zajęć przeznaczona jest dla nauczycieli,
pedagogów i innych osób zainteresowanych oddziaływaniem sztuki,
chcących wzbogacić swoje zajęcia o elementy arteterapii. Znajdują się tu
kompletne konspekty zajęć przeznaczonych dla grup w różnym wieku
i na różnych etapach edukacji, w szkole i poza szkołą. Proponowane
zajęcia nakierowane są na rozwój konkretnych umiejętności lub przezwyciężanie określonych
trudności. Konspekty poprzedza rozdział teoretyczny, który pozwala na usystematyzowanie
i poszerzenie wiadomości na temat arteterapii.
Autorki żywią nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do wzbogacenia zajęć prowadzonych
przez nauczycieli i pedagogów oraz do rozpropagowania pięknej idei arteterapii, którą
cechuje holistyczne podejście do człowieka.
źródło opisu: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl
źródło okładki: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl

Dlaczego Filonek? : bajki i opowiadania dla dzieci z cukrzycą i ich
przyjaciół / Anna Urbanowicz-Bagniuk. - Lublin : Wydawnictwo Omnibus,
2015.
Cukrzyca coraz częściej dotyka dzieci, przewracając świat nie tylko ich,
ale również ich rodziców. Nasze bajki i opowiadania pomogą postawić
go znów na nogi, pokazując, że mimo choroby można spełniać swoje
marzenia. Na końcu książki znajduje się 10 przykazań dla rodziców
małych diabetyków.
źródło opisu: http://www.gandalf.com.pl
źródło okładki: http://www.gandalf.com.pl

Dziedziny wychowania w klasach początkowych / red. nauk. Marzenna
Magda-Adamowicz i Ewa Kobyłecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam
Marszałek, 2016.
Publikacja (...) jest interesującą i ważną monografią w pedagogice
wczesnoszkolnej. Podjęto w niej trud uporządkowania i ujęcia
całościowego różnych, ale zintegrowanych w edukacji dziecka obszarów
jego wychowania i kształcenia, wynikiem których jest kształtowanie
zintegrowanej i autonomicznej osobowości dziecka w jego rozwoju...
Fragment z recenzji dr hab. Urszuli Szuścik

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

Od złości do radości : wierszyki o uczuciach / Anna Edyk ; il. Ewelina
Jaślan-Klisik. - Warszawa : Wydawnictwo SBM, cop. 2016.
Za czym tęsknisz? Czy kiedyś się czegoś przestraszyłeś? Kogo kochasz?
Z kim się przyjaźnisz?
Wierszyki o uczuciach opisują wszystkie odcienie emocji. Wraz
z bohaterami książeczki możesz się cieszyć z grzybobrania, przyjaźnić
z Grzesiem, tęsknić za latem i smucić z powodu straty misia Brysia. Bo
przecież sam przeżyłeś kiedyś coś podobnego…
źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

