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7 nawyków skutecznego działania / Stephen R. Covey ; przeł. Iwona
Majewska-Opiełka. - Wyd. 4 uzup. (dodr.). - Poznań : Dom Wydawniczy
Rebis, 2016.
Jeden z najbardziej wpływowych luzu w Ameryce uczy, jak uwierzyć we
własne możliwości i zwiększyć efekty swoich działań, kierując się przy
tym wewnętrzną uczciwością i poszanowaniem innych ludzi. Jak się
okazuje, wypracowanie siedmiu nawyków prowadzi do twórczych zmian
wewnętrznych, kształtowania trwałych relacji z innymi osobami, a także
objęcia inspirującego przywództwa na poziomie osobistym,
interpersonalnym i managerskim. Wszystkie swoje tezy autor książki poparł przykładami
zaczerpniętymi z własnych doświadczeń.
Obowiązkowa pozycja na półce każdego, kto choć trochę interesuje się rozwojem osobistym
i motywacją oraz chciałby dokonać zmian w swoim życiu!
źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com
Autyzm : przełom w podejściu : program Son-Rise, który pomógł
rodzinom na całym świecie / Raun K. Kaufman ; [przeł. Kinga
Składanowska]. - Białystok : Vivante, 2016
Jako chłopiec, Raun Kaufman został zdiagnozowany przez ekspertów
jako dziecko autystyczne, o IQ poniżej 30 i wymagające specjalistycznej
opieki medycznej. Lata później, Raun ukończył studia z zakresu Etyki
Biomedycznej na Uniwersytecie Browna, stał się znanym i cenionym
ekspertem od zaburzeń ze spektrum autyzmu, a przede wszystkim
najlepszym dowodem na to, że z autyzmu da się wyjść.
Jak to możliwe?
Dzięki programowi Son-Rise, rewolucyjnej metodzie stworzonej przez rodziców Kaufmana.
Jego historia została opowiedziana w bestsellerowej książce "Przebudzenie naszego syna"
i poruszającym filmie telewizyjnym "Son-Rise: a Miracle of Love". W niniejszej książce Raun,
opierając się na swoim doświadczeniu, a także przypadkach rodzin, którym pomógł
wyprowadzić dzieci z autyzmu, przedstawia zasady programu, który pomógł mu i tysiącom
innych osób.
W swojej poruszającej książce Kaufman wyjaśnia, jakie to uczucie być autystycznym
dzieckiem i pokazuje, w jaki sposób rodzice dzieci ze spektrum zaburzeń autyzmu mogą na
nowo rozbudzić nadzieję i pomóc swoim dzieciom zaadaptować się na nowo w świecie
i funkcjonować jak większość społeczeństwa.
źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

Miłość i wychowanie / Jarek Żyliński. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej
Prowincji Dominikanów W drodze, 2016.
„Miłość i wychowanie to książka dla tych, którzy czasami nie wiedzą, jak
się zachować wobec własnych dzieci. Chciałbym, abyście po jej
przeczytaniu po pierwsze lepiej rozumieli swoje dzieci, motywacje,
którymi się kierują, metody, za pomocą których osiągają swoje cele. Po
drugie, żebyście wiedzieli, jak na wasze dzieci wpływają różne
rodzicielskie reakcje i sposoby rozwiązywania sytuacji. To połączenie ma
znacznie przyspieszyć i ułatwić odpowiedź na pojawiające się w głowie pytanie: »No i co ja
mam teraz zrobić?«”.
Jarek Żyliński
źródło opisu: http://www.wdrodze.pl
źródło okładki: http://www.wdrodze.pl

Domowe lekcje matematyki / Danuta Zaremba. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2016.
Matematyka jest królową nauk... Tylko jak przekonać o tym dzieci?
Matematyka w szkole podstawowej bywa dla uczniów przyjemnością
albo udręką - w zależności od tego, jak dużo z niej rozumieją i na ile
przydaje im się w codziennym życiu. Jej podstawy muszą poznać
wszyscy, nie tylko młodzi miłośnicy abstrakcji, liczb i łamigłówek.
Zdecydowana większość z nich będzie kiedyś zdawać ją na maturze,
warto więc zawczasu zadbać o to, by dzieci zrozumiały fundamentalne prawa matematyki,
polubiły ją i zaczęły samodzielnie kombinować, jak rozwiązać zadania, a nie jedynie wyuczyć
się schematów.
źródło opisu: http://gandalf.com.pl
źródło okładki: http://gandalf.com.pl

Dogoterapia : terapia z udziałem psa : podstawy kynopedagogiki / Kasper
Sipowicz, Edyta Najbert, Tadeusz Pietras. - Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2016.
Pies domowy – jako naturalny towarzysz człowieka – może pomagać
w leczeniu różnych zaburzeń i towarzyszyć w nieszczęściu. Piesterapeuta może być wsparciem w leczeniu tych zaburzeń, w których
elementem obrazu klinicznego jest niepełnosprawność ruchowa,
psychiczna lub somatyczna.
źródło opisu: www.practest.com.pl
źródło okładki: www.practest.com.pl

