Efektywna komunikacja w zespole / Beata
Rzepka. - Warszawa : Samo Sedno, 2012
Bielsko w 67284
Książka jest poradnikiem skierowanym zarówno do
szefów jak i podwładnych. Autorka podkreśla
kluczowe znaczenie skutecznej komunikacji w każdej
firmie. To, w jaki sposób porozumiewają się między
sobą pracownicy, ma wpływ na ich stopień
zaangażowania i motywację podczas wykonywania
obowiązków, a więc na sukcesy firmy.
Pierwsza część publikacji poświęcona jest omówieniu
determinantów skutecznej komunikacji, związanych
zarówno z osobowością, jak i zachowaniem. Czytelnik,
wypełniając test, ma możliwość sprawdzenia, jak komunikuje się w zespole. Po
dokonaniu diagnozy, w kolejnej części książki, zapoznaje się z narzędziami
(m.in.: zasada KISS, metody wywierania wpływu według Roberta Cialdiniego i
Cohena-Bradforda, czy model 7C i trójkąt retoryczny) umożliwiającymi nabycie
nowych kompetencji komunikacyjnych oraz rozwinięcie już posiadanych. W
ostatniej części publikacji autorka omawia najczęściej spotykane problemy i
błędy uniemożliwiające skuteczną komunikację. Na konkretnych przykładach
podaje, jak konstruktywnie rozwiązywać pojawiające się w zespole problemy.
Publikacja jest zachętą do samodzielnego poszukiwania sposobów na
usprawnianie komunikacji w pracy poprzez adaptowanie podanych rozwiązań
do własnych potrzeb i realiów oraz kreowanie własnych metod radzenia sobie w
sytuacjach konfliktowych.

Terapia dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną : programy i metody / Hanna
Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2012
Bielsko w 67719
Hanna Olechnowicz w swojej książce przedstawia
problem aktywizacji dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną. Prezentuje różnego rodzaju programy
i metody terapeutyczne przedstawione za pomocą
konkretnych scenariuszy. Skuteczność opisanych
metod sprawdziła się nie tylko w pracy z osobami
niepełnosprawnymi intelektualnie, ale i z dziećmi
rozwijającymi się prawidłowo, które potrzebują dodatkowego wsparcia i
poświęcenia szczególnej uwagi.
Książka może stać się inspiracją dla wychowawców dzieci w normie rozwojowej,
gdyż opisane w niej metody z powodzeniem stosowane były w przedszkolach
pomagając w przezwyciężaniu nieśmiałości, kłótliwości czy smutku.

Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red.
Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków :
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006
Bielsko w 67485, Bielsko cz 56037
Cieszyn w 23905, Skoczów w 10286, Milówka w
11221
Książka jest poświęcona zjawiskom społecznym, przed
którymi są stawiani rodzice i ich dzieci takie jak :
konsumpcjonizm, media, marketing. Autorka zwraca
uwagę na fakt, że w dobie swobodnego dostępu do
wszelakich mediów przed rodzicami postawione jest
bardzo trudne zadanie polegające na odpowiednim
doborze treści, do jakich dostęp mają ich dzieci. Bogactwo dóbr
konsumpcyjnych i komercyjnych rodzi wiele nowych możliwości, ale również
jest pułapką i zagrożeniem dla rozwoju młodych ludzi. Różnorodność zagadnień
zawartych w publikacji pokazuje jak trudny i wieloznaczny jest problem
nastolatków i ich rodziców żyjących w dzisiejszych czasach, mimo wielu
rozwiązań i udogodnień technologicznych. Autorka dokonała próby zmierzenia
się z ofertą kultury popularnej, medialnej i konsumpcyjnej kierowanej do dzieci,
ale i również konsekwencjami jakie one rodzą. Publikacja Małgorzaty BoguniBorowskiej stanowi ciekawą propozycję polecaną zarówno rodzicom,
nauczycielom jak i osobom mającym wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży.
Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i
leczenie / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", cop.
2009
Bielsko cz 61916, Bielsko w 67524
Na temat patologii społecznych ukazało się wiele
książek. Ta, którą chciałam polecić dotyczy patologii w
środowisku pracy. Publikacja przedstawia różne rodzaje
patologii najczęściej występujące w zakładach pracy:
mobbing,
wypalenie
zawodowe,
analfabetyzm
emocjonalny,
zachowania
nieasertywne
(agresja,
uległość, manipulacja), nowe zagrożenie - pracoholizm,
patologiczne zjawiska związane z pracą: dyskryminacja,
nietolerancja, bezrobocie oraz emigracja zarobkowa. Każda z tych patologii
została dokładnie omówiona. Zostały podane przyczyny, mechanizmy
psychospołeczne ich powstawania oraz skutki, zarówno dla osób nimi
dotkniętych, jak i ich rodzin i zakładów pracy. W książce podane są również
narzędzia badawcze, które można wykorzystać w diagnozie i autodiagnozie
omawianych patologii oraz sposoby ograniczania tych niekorzystnych zjawisk.

Kompetencje emocjonalne nauczyciela / Joanna
Madalińska-Michalak, Renata Góralska. - Warszawa :
Wolters Kluwer Polska, 2012
Bielsko w 67504, Żywiec w 58083
Publikacja podejmuje zagadnienia emocji w pracy
nauczycieli, zarówno od strony teoretycznej jak
i praktycznej. Może stać się pomocna wszystkim
osobom (m.in. : pracownikom naukowym, studentom
pedagogiki
i
kierunków
nauczycielskich)
zainteresowanym emocjami i rolą, jaką odgrywają one
w codziennym życiu, a zwłaszcza w pracy zawodowej.
Pierwszy rozdział książki poświęcony jest omówieniu
zagadnień
teorii
i
metodologii
badań
nad
emocjami
w
ujęciu
interdyscyplinarnym. W drugiej części autorki charakteryzują kompetencje
emocjonalne nauczycieli według dwóch koncepcji: Carolyn Saarni oraz modelu
wypracowanego w ramach międzynarodowego projektu EL4ET (Teachers First
- Using Emotional Literacy to Improve VET Teaching in the 21st Century)
realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci. Ostatni rozdział ma
charakter praktyczny i zawiera ćwiczenia wspomagające rozwój kompetencji
emocjonalnych niezbędnych podczas wykonywania zawodu nauczyciela, takich
jak m.in.: optymizm, empatia, zaufanie, czy pewność siebie. Ćwiczenia te mogą
być wykorzystywane w procesie samodoskonalenia, ale także staną się
przydatne dla rad pedagogicznych. Ich realizacja przyczyni się do poprawy
relacji w zespole oraz podniesienia wyników kształcenia szkoły.
Płytki umysł : jak internet wpływa na nasz mózg /
Nicholas Carr . - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2013
Bielsko w 67294
Spór o to, jak media wpływają na nas, istnieje już od lat
60-tych XX wieku. Kierując swą uwagę na treści
przekazywane przez nowe media, możemy nie dostrzec
tego, jak zmienia nas sama technologia (uważając ją
jedynie za narzędzie, którego możemy używać wg
naszej woli). Autor powołuje się na książkę Marshalla
McLuhana
p.t:
Zrozumieć
media.
Przedłużenie
człowieka., wydaną w 1964 r, która już zwróciła uwagę
na fakt, że każde nowe medium zmienia ludzi zeń
korzystających. Carr udowadnia, że Internet jako
najnowsze medium, wraz z
jego praktyczną wszechobecnością (np.
smartfony), staje się naszym „władcą”- mimo, że jest uważany za naszego
„sługę”. Co prawda ułatwia nam on życie, powoduje, że sprawy załatwiane
online oszczędzają nasz czas, jednocześnie jednak uszkadza naszą zdolność
koncentracji i kontemplacji, powodując, że „umysł staje się nastawiony na
przyjmowanie wiadomości w taki sposób, w jaki dostarcza ich internet, czyli w
postaci szybko płynącego strumienia danych”. To medium kontroluje naszą
uwagę bardziej niż jakiekolwiek inne media wcześniej to robiły („sieć skupia

naszą uwagę tylko po to, by ją zaraz rozproszyć”), uzależnia, zmniejsza
kreatywność, zubaża pamięć.
Autor stara się zanalizować i przybliżyć procesy, które zapoczątkował Internet,
wyjaśnić jak zmienia się umysł użytkownika tego medium, na jakie
niebezpieczeństwa go ono naraża, analizuje, w jaki sposób kolejne media w
historii zmieniały postrzeganie rzeczywistości przez ludzi.

Grupy kultowe : uwarunkowania społeczne / red.
nauk. Mariusz Gajewski. - Kraków : Wydawnictwo WAM,
cop. 2012
Bielsko w 67285
Skoczów w 13264, Żywiec w 57995
Na zmianę duchowości współczesnego człowieka coraz
większy wpływ ma internet, sztuka a nawet medycyna
czy psychoterapia. Religijny pluralizm, a także dążenie
do wolności od dogmatu i instytucji charakteryzują
mentalność
postmodernistycznych
społeczeństw.
Prawdy religijne stają się relatywne, zacierają się
granice między sacrum a profanum, człowiek powoli
zajmuje miejsce „Boga”, stąd coraz mniej możliwe staje
się boże wsparcie. Nowe kulty religijne wychodzą naprzeciw temu
zapotrzebowaniu zagubionego człowieka, głoszą one swoje idee Boga, świata,
człowieka, doskonale wpasowują się w nowy porządek społeczny. Najbardziej
kontrowersyjne z nich - głosząc wolność człowieka - zniewalają go.
Książka stara się nam przybliżyć wiedzę o nowych grupach kultowych, zwanych
sektami. Pozycja w sposób interdyscyplinarny podchodzi do tematu grup
kultowych, nowych ruchów religijnych, sekt. Zespół redakcyjny podejmuje
analizę wybranych problemów w tym temacie, który nie będzie nigdy
zamknięty i wymagać będzie stałej obserwacji, a także umiejętności, bardziej
zadawania pytań, niż udzielania odpowiedzi.
Publikację podzielono na cztery części. Pierwsza z nich stara się zanalizować
grupy kultowe w ich wymiarze socjologicznym, kolejna – analizuje ich wymiar
psychologiczny i pedagogiczny, trzecia zajmuje się aspektem społecznym sekt,
zaś czwarta część pozycji stara się ocenić ich sferę filozoficzno- teologiczną.

