NOWOŚCI (styczeń 2016)
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/

Głos ucznia : instrument dobrych zmian w edukacji / Russell J. Quaglia,
Michael J. Corso ; [tłumaczenie Anna Sorówka-Łach]. - Warszawa : ABC
a Wolters Kluwer Business, 2015.

Książka podkreśla znaczenie opinii uczniów w procesie nauczania oraz
dostarcza praktycznych rad, jak sprawić, aby odgrywały one w nim kluczową
rolę. Przekonuje, że aspiracje uczniów mogą pomóc w wyznaczeniu nowych,
wartościowych celów w szkolnictwie i w efekcie nowego kierunku
w edukacji. Pokazuje także, iż uczniowie, którzy mają świadomość, że są słuchani rozwijają
poczucie własnej wartości, angażują się w istotny sposób i dostrzegają znaczenie swojej
nauki w szkole.
źródło opisu: https://www.profinfo.pl/
źródło okładki: https://www.profinfo.pl/

Dyrektor szkoły liderem : inspiracje i perspektywy / Joanna MadalińskaMichalak. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015.

W książce Dyrektor szkoły liderem - inspiracje i perspektywy
w przystępny sposób omówiono istotę przywództwa edukacyjnego jako
swoistego rodzaju wyzwania. Autorka proponuje nowy sposób myślenia
o szkole i dyrektorze szkoły, ujawnia tajniki stawania się liderem oraz
sposoby jego skutecznego działania.
źródło opisu: https://www.profinfo.pl/
źródło okładki: https://www.profinfo.pl/

Budząca się szkoła / Margret Rasfeld, Stephan Breidenbach ; przeł.
Emilia Skowrońska. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015.

Dlaczego dzieci po przekroczeniu szkolnego progu z czasem tracą ochotę
do
nauki
i
przestają
zauważać
ogromne
bogactwo
otaczającego je świata? Dlaczego rozpoczęcie edukacji dla wielu z nich
oznacza utratę spontaniczności i otwartości na współpracę? Co dzieje się
z ich naturalną ciekawością wobec wszystkiego, co nowe? Co sprawia,

że szkoła staje się dla nich symbolem przymusu, wypełniania narzucanych obowiązków,
konieczności zaliczania życiowych etapów, których znaczenia z reguły nie rozumieją
i z którymi się nie identyfikują?
źródło opisu: https://www.dobraliteratura.pl
źródło okładki: https://www.dobraliteratura.pl

Jak występować i zabłysnąć / Maciej Orłoś. - Warszawa : Wydawnictwo
RM, cop. 2015.

Występowanie przed publicznością można porównać do prowadzenia
samochodu: w obu przypadkach możliwe jest dojście do wprawy, ale
początki są trudne. Podobne problemy ma osoba, która występuje
publicznie. Kiedy robi to pierwszy raz, jest potwornie zestresowana,
zazwyczaj ponura, nie wie, co robić z rękami, w którą stronę patrzeć, jak
stanąć, mówić do mikrofonu, konstruować zdania, jakiego języka użyć, jak długo mówić itd.
A kiedy nabierze wprawy, opanuje wszystkie techniczne elementy wystąpienia tak, że będzie
wykonywać je odruchowo.
źródło opisu: https://www.matras.pl
źródło okładki: https://www.matras.pl

Rysunek w arteterapiach, twórczości i sztuce / Wiesław Karolak. Warszawa : Difin, 2015.

Książka jest praktycznym przewodnikiem po metodzie pracy w obszarze
treningu twórczego i kreatywności, a przede wszystkim w obszarze
arteterapii. Dzieli się na dwie części. Część pierwsza to wprowadzenie
i rozważania dotyczące różnego rozumienia tak rysunku, jak i możliwości
rysowania, a co za tym idzie – uczenia, edukacji w zakresie rysunku,
rysowania. Druga część książki to zestaw scenariuszy. Scenariusze zostały zaprezentowane
według bardzo prostego schematu: tytuł, czasem motto, pierwszy etap – ćwiczenie (często
zawiera wizualizację, relaksację bądź ćwiczenia pobudzające), następnie polecenia do
wykonania, sposób prezentacji, sprawy techniczne: uczestnicy, miejsce, materiały, czas
działania… Każde ćwiczenie zawiera prezentację kilku wykonanych prac z imieniem autora,
tytułem pracy, ideą/przesłaniem i refleksją. Z książki mogą korzystać metodycy, nauczyciele,
trenerzy, terapeuci, studenci uczelni pedagogicznych i pedagogiczno-artystycznych.
źródło opisu: http://www.ksiegarnia.difin.pl/
źródło okładki: http://www.ksiegarnia.difin.pl/

