Polecamy najnowsze książki:

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla
rodziców i wychowawców / Artur Kołakowski [et al.]. - Wyd. 2. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014
Bielsko w 69256
Niniejsza publikacja omawia najczęstsze zaburzenie rozwojowe,
które dotyka aż 5% dzieci. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
w znacznym stopniu utrudnia osiągnięcie sukcesów szkolnych,
zawodowych i towarzyskich. Jednak wczesna diagnoza i terapia
stwarza szansę ustąpienia lub zmniejszenia nasilenia objawów.
Książka w pierwszej części dostarcza całościowej i uporządkowanej
wiedzy na temat ADHD, jego etiologii i mechanizmu powstawania.
Druga część pracy skupia się na leczeniu i terapii zaburzeń. Omawia
metody edukacyjne, psychoterapeutyczne i farmakologiczne
wspomagające proces leczenia. Podaje wiele praktycznych wskazówek postępowania
z dzieckiem, takich jak: sposoby właściwego chwalenia i nagradzania, wydawania poleceń,
odrabiania lekcji. Ponadto radzi, jak reagować na wybuchy złości, agresję słowną oraz łamanie
norm i zasad. Publikacja z pewnością dostarczy rodzicom i nauczycielom wiedzy, która pomoże
skuteczniej wspierać w rozwoju dzieci z ADHD.

Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość
do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. – Kraków :
Wydaw. „Impuls”, 2013
Bielsko cz 68796
Żywiec w 58341
Omawiana książka prezentuje całościowy obraz dziecka 6-letniego
jako potencjalnego ucznia szkoły podstawowej. Autorki omawiają
możliwości i ograniczenia w rozwoju poszczególnych sfer
(fizycznej,
poznawczej,
społeczno-emocjonalnej,
empatii)
sześciolatka. Badaczki wskazują również na drugi konieczny
warunek sukcesu edukacyjnego - gotowość szkoły jako instytucji
na przyjęcie dziecka. Książka prezentuje szeroki wachlarz narzędzi
badawczych, pozwalających zdiagnozować sześciolatka jako
przyszłego ucznia szkoły podstawowej. Wskazuje też działania
pomocowe, mające aktywizować gorzej funkcjonujące sfery
wyróżnione podczas diagnozy. Publikacja adresowana jest do studentów, nauczycieli i rodziców
pragnących wzbogacić swój zasób wiedzy na temat gotowości szkolnej dziecka.

Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz
dorosłych : scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów / Ewa
Warmuz-Warmuzińska. - Warszawa : "Difin", 2013
Bielsko w 69279
Bielsko cz 68529
Niniejsza książka jest pierwszą na polskim rynku pozycją w całości
poświęconą filmoterapii. Zwraca uwagę na możliwości pozytywnego
wpływu filmów na odbiorców. Autorka w pierwszej części omawia
zagadnienia teoretyczne arteterapii i filmoterapii, zaś w części
drugiej przedstawia propozycje kilkuset filmów podzielonych według
poruszanej problematyki na kategorie terapeutyczne. Do każdego
filmu opracowano scenariusz zajęć terapeutycznych, zawierający
krótki opis filmu, przebieg zajęć, zestaw pytań do dyskusji po
projekcji oraz propozycje zadań do wykonania. Przeznaczone są dla
osób w różnym wieku. Realizacja podanych propozycji ma pozwolić odbiorcy na przyjrzenie się
różnym problemom społecznym oraz na wgląd w siebie i swoje problemy. Gwarancją
nowoczesności i atrakcyjności tej formy zajęć jest praca na niezwykle ciekawym materiale,
jakim jest dzieło filmowe. Książka przeznaczona jest dla terapeutów, nauczycieli, metodyków
oraz dla rodziców.

Nastoletnie rodzicielstwo : perspektywa psychologiczna / Mariola
Bidzan. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia Universalis, 2013
Bielsko w 69313
Dane statystyczne mówią, że w Polsce z roku na rok notuje się
coraz więcej przedwczesnych ciąż, zwłaszcza wśród najmłodszych
nastolatek. Autorka omawianej publikacji jest doświadczonym
psychologiem klinicznym, współpracującym z kliniką położnictwa.
W niniejszej monografii ukazuje całokształt sytuacji młodych ludzi
podejmujących
role
nieadekwatne
do
swojego
wieku
i doświadczenia. Analizuje przyczyny nastoletniego rodzicielstwa,
a następnie proces powstawania więzi emocjonalnej z dzieckiem,
w tym także z dzieckiem niepełnosprawnym. Badaczka zwraca
szczególną uwagę na konieczność otoczenia nastoletnich rodziców
kompleksową pomocą psychologiczną, wsparciem społecznym
i ekonomicznym. Książkę ilustrują liczne przykłady z praktyki klinicznej, które ukazują
konkretne problemy nastoletnich rodziców. Publikacja adresowana jest do psychologów,
pedagogów, nauczycieli, lekarzy, socjologów, a także do polityków i pracowników socjalnych.

Organy szkoły - zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy :
116 problemowych sytuacji z omówieniem, 67 obszarów współpracy
organów, 55 dokumentów: uchwał, regulaminów / [aut. Małgorzata
Celuch]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2012
Bielsko cz 68926
Omawiana publikacja jest poradnikiem adresowanym do wszystkich
osób zainteresowanych jak najlepszym funkcjonowaniem szkoły –
do dyrektorów, nauczycieli, rodziców. Stanowi kompendium wiedzy
o wszystkich organach wewnętrznych działających w szkole: radzie
szkoły, radzie rodziców, samorządzie uczniowskim, radzie
pedagogicznej i dyrektorze szkoły. Poradnik zawiera wyczerpujące
informacje na temat sposobu powoływania tych organów,
finansowania, wyborów, kadencji, zasad działania, współpracy,
uprawnień i obowiązków wraz ze wskazaniem dokładnych terminów
wykonania zadań oraz podstawami prawnymi, które je regulują. W książce zawarto wzory
wszystkich dokumentów związanych z działalnością tych organów: uchwały, opinie, regulaminy,
procedury, plany pracy. Omówiono również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności
dyrektora szkoły. Ponadto poradnik zawiera wiele przykładów z życia szkoły i współpracy między
poszczególnymi organami.

Prawo autorskie i prawa pokrewne / Rafał Golat. - Wyd. 8
zaktualiz. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
Bielsko cz 68881
Niniejsza publikacja jest kompleksowym omówieniem prawa
autorskiego i praw pokrewnych. Składa się z dziewięciu rozdziałów,
w których autor omawia kolejno przedmiot i podmioty praw
autorskich, autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe,
ochronę i obrót prawami autorskimi. W podręczniku przedstawiono
też zagadnienia podatkowe i opłaty związane z prawami autorskimi.
Podjęto także problematykę ubezpieczenia społecznego twórców
i artystów wykonawców. Podręcznik jest zaopatrzony w obszerne
wybory literatury przedmiotu zamieszczone na początku każdego
rozdziału. Ponadto każdy z rozdziałów podsumowany jest
przykładami postępowania w konkretnych przypadkach oraz
zestawem pytań i odpowiedzi. Książka adresowana jest do studentów wydziałów prawa
i administracji oraz do wszystkich osób zainteresowanych ochroną twórczej lub artystycznej
własności intelektualnej - twórców, artystów wykonawców, przedstawicieli organizacji
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, pracowników działających w sferze usług
rozrywkowych.
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