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Głos odzyskany: poradnik dla rodziców dzieci jąkających się / Doreen
Lenz Holte; przeł. Tatiana Sokala i Joachim Ferlin. - Kraków:
Wydawnictwo Edukacyjne, 2016.

Głos odzyskany. Poradnik dla rodziców dzieci jąkających się autorstwa
Doreen Lenz Holte to wyjątkowa książka-świadectwo, napisana przez
matkę zmagającą się z wieloletnią niepłynnością mowy dziecka. To także
próba odpowiedzi na pytanie: co mogę zrobić w takiej sytuacji
w warunkach domowych i poza środowiskiem rodzinnym? Co mogą zrobić profesjonaliści?
Jak pomóc dziecku?

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

Halo tato: reportaże o dobrym ojcostwie / Konrad Kruczkowski; zdjęcia
Agnieszka Wanat. - Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2017.

Gdy autor usłyszał: „Powrót ojców to kłamstwo, ojcowie wracają tylko
w weekendy”, pomyślał wówczas, że nie może być tak źle, że zna
mężczyzn, dla których ojcostwo to jak wygrać wszystko. Tak powstało
„Halo tato”, cykl reportaży o dobrym ojcostwie. Bohaterowie Konrada
Kruczkowskiego to osoby, które rolę ojca pełnią mimo wielu trudności,
ale żaden z nich nie narzeka. Niektórzy ojcowie jeżdżą na wózkach, inni wychowują dzieci
głuche, niektórzy są samotnymi ojcami. Autor prezentuje dobrą szkołę reportażu, pokazuje
zjawisko od szczegółu do ogółu. Jest wrażliwym i uważnym obserwatorem, daje swoim
bohaterom konieczną przestrzeń, a czytelnikom stawia raczej pytania, nie tezy.
Za jeden z reportaży, które znalazły się w książce „Jesteśmy głusi” autor otrzymał Nagrodę
Newsweeka im. Teresy Torańskiej.

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

Sfejsowani / Suzana E. Flores; [przekład Katarzyna Mojkowska]. Warszawa: Muza, 2017.

Dr Suzana Flores napisała wpływową książkę, która pełni decydującą rolę
w zrozumieniu wpływu Facebooka na zmieniającą się kulturę, nasze
rozumienie siebie oraz, co najważniejsze, na los młodych ludzi. Za
pośrednictwem przejmujących historii prawdziwych osób, ujawniła
głębię tego międzynarodowego zjawiska, pozwalając nam zajrzeć pod
jego powierzchnię i zrozumieć istotę skutków oddziaływania tego narzędzia
społecznościowego.
Nie możemy cofnąć czasu. Facebook już z nami jest. Ale za pośrednictwem spostrzeżeń
dr Flores, podanych z humorem, z którego autorka słynie, możemy zrozumieć konsekwencje
bycia uzależnionym i pochłoniętym przez internetowe narzędzie, jakie skrzywdziło wiele
osób. Doktor Flores potrafi inteligentnie wypowiedzieć się na temat, w który jesteśmy
zaangażowani i nadmiernie od niego zależni.

źródło opisu: http://www.taniaksiazka.pl
źródło okładki: http://www.taniaksiazka.pl

Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka /
Małgorzata Miksza. - Wyd. 7. - Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
2017.

Książka Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu
dziecka ma przede wszystkim na celu wyjaśnienie czytelnikowi przesłania
pedagogicznego Marii Montessori. Pomimo, że w pracach Autorki często
pojawiał się termin „metoda”, to M. Montessori zawsze w końcowym
rezultacie chodziło o wszechstronną pomoc dziecku w jego trudzie indywidualnego rozwoju
oraz włączenie go do życia w kulturze i cywilizacji ludzkiej przesyconej miłością i pokojem.
Aby taka pomoc zaistniała, konieczne było, zdaniem M. Montessori odpowiednie
przygotowanie dorosłych (nauczycieli, rodziców, pedagogów), którzy znając prawa
rozwojowe dziecka (chodzi tu m.in. o „polaryzację uwagi”, „wrażliwe fazy”),będą je wpierać
w rozwoju, rozumnie kochając i darząc szacunkiem. Środkiem ma tu być „przygotowane
otoczenie” a warunkiem sukcesu, respektowanie zasady porządku (samodyscypliny)
i wolności, która w wyważonych klamrach prowadzi człowieka do optimum rozwojowego,
czyli „normalizacji”.

źródło opisu: www.impulsoficyna.com.pl
źródło okładki: www.impulsoficyna.com.pl

