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Bez kontroli : czy wychowując dziecko musimy używać kar i dyscypliny? /
Shefali Tsabary ; przekł. Anna Micał, Małgorzata Micał-Kusibab. Rzeszów : Wydawnictwo Biały Wiatr : Digital Fox Bartosz Kusibab, 2015.
Każdy rodzic chce posiadać złoty klucz do wychowania grzecznego,
utalentowanego, odnoszącego sukcesy i szczęśliwego dziecka.
W zbiorowej świadomości istnieje przekonanie, że to właśnie dyscyplina
jest podstawą, która pozwala osiągnąć te cele. Książka Bez Kontroli
proponuje nie publikowane nigdy dotąd spojrzenie na to dlaczego to
założenie jest błędne. Śmiało podważa paradygmaty kulturowe, które
stały się archaiczne i nieproduktywne po to, aby zachęcić rodziców do tworzenia nowych,
pozytywnych doświadczeń. Dr Shefali Tsabary ujawnia w jaki sposób dyscyplina i karanie
dzieci są główną przyczyną występowania różnorakich zaburzeń przenoszonych z rodziców
na dzieci na przestrzeni pokoleń.

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

Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli / Franciszek Bereźnicki.
- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.
Zadaniem niniejszego podręcznika jest prezentacja podstaw wiedzy
teoretycznej i praktycznej, która winna być uzupełniona i rozszerzona
przy wykorzystaniu dorobku naukowego współczesnych dydaktyków.
W książce Autor zwraca uwagę na zagadnienia bezpośrednio przydatne
w organizowaniu i kierowaniu procesem uczenia się, a szczególnie na
potrzebę wzbogacania i stosowania aktywizujących metod i środków
dydaktycznych, na unowocześnianie lekcji, optymalizowanie sprawdzania
i oceniania uczniów. Ważnym zagadnieniem jest także samodzielne uczenie się uczniów,
dlatego wyeksponowałem problematykę metod uczenia się, które są podstawą ich
aktywności poznawczej i samokształceniowej.

źródło opisu: http://impulsoficyna.com.pl
źródło okładki: http://impulsoficyna.com.pl

Edukacja bazalna : nauczanie i terapia dzieci z głęboką
niepełnosprawnością / red. Andreas D. Fröhlich ; przekł. Renata
Namińska. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.
Andreas D. Fröhlich i współautorzy nie tylko szczegółowo
charakteryzują zasady stymulacji bazalnej, ale przede wszystkim
dokładnie pokazują, jak prowadzić ją na co dzień. Tłumaczą, jak
planować zajęcia, jak wyznaczać i osiągać realne cele oraz jak
wychowywać i przekazywać wartości. Dzielą się również wieloma
propozycjami zajęć edukacyjnych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością. Opisywana przez
nich metoda zyskała już uznanie specjalistów zachodnich, w Polsce zaś z każdym dniem
zdobywa nowych zwolenników, którzy w swojej codziennej pracy przekonują się o jej
skuteczności. Niniejsza książka będzie dla nich nieocenionym wsparciem.
źródło opisu: www.gwp.pl
źródło okładki: www.gwp.pl

Edukacja osób starszych : seniorzy w przestrzeni nowych mediów /
Łukasz Tomczyk. - Warszawa : Difin, 2015.
Obecne czasy naznaczone dynamicznym rozwojem mediów cyfrowych
i najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych stawiają przed
osobami starszymi szczególne wyzwania. Liczne trudności - natury
społecznej, psychologicznej czy finansowej - stają się przyczyną
wykluczenia społecznego, a w szczególności wykluczenia cyfrowego tej
grupy.
Autor, który przez wiele lat wspierał swoją wiedzą w zakresie nowych
mediów Uniwersytety Trzeciego Wieku w południowej części Polski, analizując miejsce
seniorów w przestrzeni nowych mediów opisuje dobre praktyki w wymiarze edukacyjnym
z zakresu obsługi urządzeń cyfrowych.
źródło opisu: http://www.ksiegarnia.difin.pl
źródło okładki: http://www.ksiegarnia.difin.pl
Portale społecznościowe - czy można się uzależnić? [Film] / reż., zdj.,
montaż Marcin Wołkowicz. - [Piaseczno] : Tutto Arts & Media, 2014.
Korzystanie z Internetu jest tak powszechne, że stało się też nową
metodą komunikacji oraz wymiany informacji, zwłaszcza wśród młodych
ludzi. Film porusza problem uzależnienia (zależności) od portali
społecznościowych. W filmie zostały przedstawione trzy różne historie młodych ludzi, którzy
opowiadają o wpływie portali społecznościowych na ich życie. Każda z tych historii została
skomentowana przez eksperta - psychologa.
źródło opisu: http://multiedu.ayz.pl
źródło okładki: http://multiedu.ayz.pl

