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Jąkanie : analiza procesu komunikacji słownej / Jolanta Góral-Półrola. Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016.

Monografia Doktor Jolanty Góral-Półroli prezentuje nowoczesne,
interdyscyplinarne w swej naturze ujęcie problematyki zaburzeń
płynności mówienia. Jąkania bowiem nie da się rozpoznawać
z perspektywy jednej tylko dyscypliny. Autorka stara się ustalić, w jakiej
relacji pozostają jąkanie i komunikacja słowna: czy i w jaki sposób jąkanie
determinuje obraz zachowań komunikacyjnych osób jąkających się; czy
i w jaki sposób sytuacja komunikacyjna moderuje objawy tego zaburzenia; czy osoby jąkające
się charakteryzuje jakiś specyficzny profil zachowań komunikacyjnych. Tło neurologiczne
i neuropsychologiczne, uwzględniające światowe trendy w badaniach, oraz zastosowana
teoria mikrogenetyczna świetnie podbudowują wywód i dostarczają narzędzi do zrozumienia
istoty jąkania oraz wyciągnięcia istotnych wniosków natury aplikacyjnej.
źródło opisu: http://www.impulsoficyna.com.pl
źródło okładki: http://www.impulsoficyna.com.pl

Kalendarium rocznic i wydarzeń : ściąga dla bibliotekarzy, nauczycieli
i animatorów kultury / oprac. Grażyna Bilska. - Warszawa :
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016.
Kalendarium rocznic i wydarzeń. Ściąga dla bibliotekarzy, nauczycieli
i animatorów kultury, to opracowanie adresowane do bibliotekarzy
z rożnych sieci bibliotecznych, zwłaszcza publicznych i szkolnych, ale też
do szerokiego gremium poszukujących pomysłu w swojej pracy
kulturalno- edukacyjnej. Warto wiedzieć: co, gdzie, kiedy i dlaczego, po
to, żeby łatwiej było wybrać, zaplanować i upamiętnić jakieś wydarzenie.
Daty w Kalendarium zostały opatrzone krotką adnotacją, co pozwoli na lepszą orientację
w temacie obchodów oraz dokonanie właściwego wyboru. W opracowaniu wykorzystano
dostępne źródła internetowe, wymienione na końcu Kalendarium.

źródło opisu: http://www.sbp.pl/wydawnictwa
źródło okładki: http://www.sbp.pl/wydawnictwa

Logistyka autyzmu : przewodnik dla rodziców, którzy zmagają się
z kładzeniem dziecka spać, treningiem toaletowym, napadami złości,
biciem i innymi wyzwaniami dnia codziennego / Kate Wilde ; przekł.
Karol Jaroszewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.
Książka stanowi zbiór praktycznych, prostych i precyzyjnych porad,
których potrzebuje rodzic dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Autorka krok po kroku podpowiada:
- jak bez zbędnych nacisków nauczyć dziecko korzystania z toalety,
- jak sprawić, żeby dziecko przesypiało całą noc w swoim łóżku,
- co zrobić, kiedy dziecko ma napad złości i zaczyna bić i gryźć,
- jak – bez kłótni – wprowadzić do jadłospisu dziecka nowe pokarmy.
Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia, Kate Wilde omawia codzienne problemy
i przedstawia sprawdzone rozwiązania, które pozwolą sprostać domowym wyzwaniom
i uzyskać harmonię.
źródło opisu: http://harmonia.edu.pl
źródło okładki: http://harmonia.edu.pl

Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu
oddziaływań / Wiesław Ambrozik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2016.
Autor podejmuje się ważnego zadania wypełnienia wyraźnie
odczuwanego
braku
materiałów
dydaktycznych
w
ujęciu
podręcznikowym, dotyczących profilaktyki i resocjalizacji realizowanej
w środowisku wolnościowym, wykraczającej poza tradycyjne instytucje
zamknięte. Zapotrzebowanie w tym zakresie występuje w kształceniu
studentów specjalności resocjalizacja na szczeblu licencjackim
i magisterskim. Brak jest również opracowań teoretycznych i monograficznych na ten temat.
O konieczności resocjalizacji w szerokich układach społecznych decyduje rażąca
niewydolność dotychczasowej praktyki penitencjarno-resocjalizacyjnej w zakładach
poprawczych i karnych wyrażająca się w wysokich wskaźnikach recydywy i pogłębianiu się
patologizacji osobowości w toku izolacji penitencjarnej. Niewydolność ta jest od dawna
odczuwana przez teoretyków pedagogiki i prawników. Tendencja w zakresie zmiany
poglądów na temat resocjalizacji w warunkach wolnościowych uwidacznia się nie tylko
w Polsce. […] Przesunięcie oddziaływań resocjalizacyjnych na szeroki kontekst społeczny nie
jest możliwe bez zasadniczych zmian w profilu kształcenia specjalistów w zakresie
resocjalizacji, stąd inicjatywa wydawnicza Wiesława Ambrozika zasługuje na uznanie.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bronisława Urbana
źródło opisu: http://www.impulsoficyna.com.pl/
źródło okładki: http://www.impulsoficyna.com.pl/

