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Uprawa adehadowca w warunkach domowych : o wychowywaniu / Ewa
Suchowiejko. - Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon, dr. 2016.

Jak pomóc dzieciom nadpobudliwym, z ADHD?
Jest ich coraz więcej, przysparzają wiele zmartwień rodzicom,
nauczycielom. Jednak najwięcej kłopotów mają same ze sobą. Jak im
pomóc? Jak z nimi postępować? Jak je wychowywać?
Autora książki odpowiada na te pytania w sposób kompetentny,
posługując się barwnym językiem i przykładami z życia dzieci z ADHD.
źródło opisu: http://merlin.pl
źródło okładki: http://merlin.pl

Szkoła wspólnych działań czyli O relacjach i współpracy / Jarosław
Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.

W funkcjonowanie szkoły wpisana jest współpraca wielu podmiotów organizowana
przez
nauczycieli,
ale
angażująca
uczniów
współdziałających zarówno ze sobą, jak i z nauczycielami oraz rodziców.
Podejmowanie wspólnych działań oraz zespołowe uczenie się sprzyjają
indywidualnemu rozwojowi, zwiększają efektywność oddziaływań
edukacyjnych na uczniów, a przede wszystkim wzmacniają rozwój szkoły jako organizacji
uczącej się. Efektem zaangażowania wielu podmiotów jest także wzrost skuteczności pracy
szkoły oraz zwiększenie jej roli w środowisku, a co za tym idzie - wzmocnienie jej
konkurencyjności wobec innych podobnych placówek działających na tym samym terenie.
W książce czytelnik znajdzie m.in.:
 praktyczne odniesienia do przepisów prawa określających zadania dyrektorów szkół
w ramach nadzoru pedagogicznego na zarządzanie szkołą i zespołami nauczycielskimi,
 rozwiązania dotyczące organizacji pracy nauczycieli z uczniami oraz współpracy z ich
rodzicami, a także współpracy z innymi nauczycielami,
 gotowe propozycje i rozwiązania w zakresie nawiązania i rozwoju współpracy, które
można wykorzystać w pracy na rzecz szkół.

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

Od śmiechu do łez : jak zrozumieć emocje naszych dzieci / Robert Zuili ;
[tł. z fr. Urszula Basałaj]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2016.

Zrozumieć emocje - swoje i innych - to klucz do szczęśliwego życia. Wielu
z nas, rodziców, niestety nie nabyło tej cennej umiejętności
w dzieciństwie, przez co czujemy się zagubieni, gdy przychodzi nam
radzić sobie z emocjami własnych dzieci.
Z pomocą przyjdzie ta książka, dzięki której uczymy się nie tylko
rozpoznawać emocje, lecz także odpowiednio na nie reagować. Pełna jest konkretnych
przykładów, scenek "z życia" i dialogów pomiędzy rodzicami a dziećmi, praktycznych rad
i sugestii, a także testów, ułatwiających samopoznanie i wgląd we własne emocje.

źródło opisu: http://www.gandalf.com.pl
źródło okładki: http://www.gandalf.com.pl

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.

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

