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PRZECZYTAJ

Fry, Ron.
Jak się uczyć / Ron Fry ; przeł. Bożena Jóźwiak. - Poznań : "Rebis", 2016.
ISBN 978-83-8062-061-2
Sygn. WypRz 245346
Program, który pomógł milionom uczniów i studentów uczyć się mądrze i skutecznie.
Jak się uczyć przedstawia rewolucyjny system nauki bogato ilustrowany przykładami - dzięki
niemu wszyscy, którzy chcą zdobywać wiedzę, poradzą sobie na każdym etapie kształcenia.
Jeśli jesteś uczniem starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum/technikum.
Jeśli jesteś studentem. Dzięki niej poznasz dogłębnie podstawowe elementy procesu uczenia
się - czyli czytanie, pisanie, zarządzanie czasem, pamięć i umiejętność zdawania testów i
egzaminów - po to, żeby niczego nie przegapić w procesie zdobywania wiedzy. Znajdziesz tu
wskazówki, jak najlepiej przygotować sobie warunki sprzyjające nauce, jak wyróżniać się w
klasie czy grupie, jak prowadzić poszukiwania online i wiele innych.

Gólal-Półrola, Jolanta.
Jąkanie : analiza procesu komunikacji słownej / Jolanta Góral-Półrola. - Kraków : "Impuls",
2016.
ISBN 978-83-7850-997-4
Sygn. WypRz 245352
Monografia Doktor Jolanty Góral-Półroli prezentuje nowoczesne, interdyscyplinarne w swej
naturze ujęcie problematyki zaburzeń płynności mówienia. Jąkania bowiem nie da się
rozpoznawać z perspektywy jednej tylko dyscypliny. Autorka stara się ustalić, w jakiej relacji
pozostają jąkanie i komunikacja słowna: czy i w jaki sposób jąkanie determinuje obraz
zachowań komunikacyjnych osób jąkających się; czy i w jaki sposób sytuacja komunikacyjna
moderuje objawy tego zaburzenia. Jest to znakomicie opracowana propozycja wydawnicza
zarówno pod względem teorii, jak i wartości praktycznych.

Tarkowski, Zbigniew.
Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk :
"Harmonia Universalis", 2016.
ISBN 978-83-7744-058-8
Sygn. WypRz 245316 CzytR 245315
Wśród publikacji dostępnych na polskim rynku wydawniczym można spotkać prace
poruszające różne aspekty zaburzeń, ale znacznie trudniej znaleźć takie, które zagadnienie to
ujmowałyby w sposób wyczerpujący, a jednocześnie tak praktyczny. Ogromnym walorem
książki są liczne przykłady i opisy zaburzeń zachowania, emocji i mowy. Przedstawione jest
ich tło rodzinne, przebieg terapii oraz skutki dla bliskich i odległych losów dziecka. Zostały
one zaczerpnięte zarówno z własnej praktyki autora, jak również z literatury, Internetu i
wspomnień rodziców. Opis każdego przypadku zawiera cenny komentarz.

Szymaniak-Kostrzewska, Anna.
Dziecko jako projekt rodzicielski? : przekonania matek na temat wychowania i ich
percepcja zachowań dziecka / Anna Szymanik-Kostrzewska. - Warszawa : "Difin", 2016.
ISBN 978-8380-85-278-5
Sygn. WypRz 245322 CzytR 245321
Autorka w ciekawy sposób prezentuje style i trendy wychowawcze, opisuje problematykę
interakcji rodzic-dziecko w kontekście współczesnych tendencji społecznych, zwłaszcza
w kontekście konsupcjonizmu i technologiizacji działań.

Sipowicz Kacper, Najbert Edyta, Pietras Tadeusz.
Dogoterapia : terapia z udziałem psa : podstawy kynopedagogiki / Kasper Sipowicz, Edyta
Najbert, Tadeusz Pietras. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
ISBN 978-83-01-18734-7
Sygn. WypRz 245309

Pies domowy – jako naturalny towarzysz człowieka – może pomagać w leczeniu różnych
zaburzeń i towarzyszyć w nieszczęściu. Pies-terapeuta może być wsparciem w leczeniu tych
zaburzeń, w których elementem obrazu klinicznego jest niepełnosprawność ruchowa,
psychiczna lub somatyczna.
W pierwszej naukowej monografii poświęconej dogoterapii autorzy prześledzili historię
kontaktów człowiek–pies oraz społeczny obraz psa w różnych systemach religijnych,
filozoficznych i kulturowych. Przedstawili rys historyczny dogoterapii, jej nurty, standardy
etyczne obowiązujące dogoterapeutów oraz zasady prawnej ochrony zwierząt.

Gibiński, Maciej, Bzdyk-Gibińska, Agnieszka.
Dokumentowanie terapii logopedycznej / Maciej Gibiński, Agnieszka Bzdyk-Gibińska. Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016.
ISBN 978-83-7744-060-5
Sygn. WypRz 245310
Monografia ta jest pozycją zasługującą na baczną uwagę praktyków i teoretyków logopedii
oraz osób związanych zależnościami formalno-administracyjnymi z logopedami: dyrektorów
placówek służby zdrowia i oświaty, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
właścicieli ośrodków służby zdrowia, przedstawicieli organów kontroli nad wymienionymi
placówkami. Może być też pomocna w praktyce akademickiej służącej kształceniu
logopedów.

Bednarek, Dorota.
Zawód psycholog : regulacje prawne i etyka zawodowa / Dorota Bednarek ; konsult.
prawna Teresa Gardocka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
ISBN 978-83-0118676-0
Sygn. WypRz 245445
Niezależnie od charakteru i obszaru działalności wspólna dla psychologów jest szczególna
natura więzi z podmiotem oddziaływań i wynikające z niej zobowiązania etyczne.
Książka porządkuje wiedzę dotyczącą:
kontekstu prawnego wykonywania zawodu psychologa,
obowiązujących zasad i standardów etycznych oraz sposobów ich realizacji.
Psychologowie praktycy oraz studenci psychologii zyskają dzięki tej książce możliwość
pogłębionego zrozumienia etycznego wymiaru pracy psychologa, a także odnajdą w niej
wyczerpujący zbiór zasad do zastosowania w codziennej pracy.

Olechowska, Agnieszka.
Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. - Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2016.
ISBN 978-83-01-18588-6
Sygn. WypRz 245419 CzytR 245418
Książka Agnieszki Olechowskiej to interdyscyplinarne kompendium wiedzy o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, przydatne nauczycielom i innym profesjonalistom, rodzicom oraz
studentom przygotowującym się do pracy w przedszkolu i w szkole. Autorka omówiła w niej
teorię oraz praktykę kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odwołując
się do polskich realiów, procedur oraz obowiązujących regulacji prawnych. Nakreśliła nowe
kierunki rozwoju systemu edukacji – uniwersalne projektowanie w edukacji oraz zarządzanie
różnorodnością w szkole.

Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny
Lendzion. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016.
ISBN 978-83-7173-321-5
Sygn. WypRz 245421 CzytR 245420
Choć znowelizowana ustawa oświatowa rodzicom sześciolatków pozostawia do wyboru
przedszkole lub szkołę, nie ulega wątpliwości, że część z nich wybierze to drugie rozwiązanie.
Czy wobec tego szkoła i nauczyciele są w pełni gotowi na przyjęcie o rok młodszych uczniów?
Czy wszyscy nauczyciele sześcioletnich pierwszoklasistów potrafią właściwie organizować
zabawę, która jest podstawową formą aktywności dzieci w tym wieku? To tylko przykładowe
pytania, na które muszą odpowiedzieć sobie sami nauczyciele, ale odpowiedzi te z
pewnością bardzo interesują także rodziców najmłodszych uczniów.

Błajet, Piotr.
(Nie)przypadkowa edukacja / Piotr Błajet. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, 2016.
ISBN 978-83-231-3523-4
Sygn. WypRz 245294
Wyobraźmy sobie (podążając za myśleniem Michała Hellera zawartym w jego pracy Filozofia
przypadku) wszystkie prawa fizyczne, biologiczne, psychologiczne i socjologiczne, którym
podlega człowiek, jako wielką siatkę. W siatce tej są puste przestrzenie albo „wolne miejsca”
pozostawione na działanie przypadków. Bez nich, czyli bez zjawisk przypadkowych, cała
struktura społeczna nie mogłaby funkcjonować, tak jak siatka bez pustych przestrzeni byłaby
tylko bezładnym pęczkiem sznurków. Nasza egzystencja ma zatem charakter równocześnie
nieprzypadkowy i przypadkowy.
W odniesieniu do edukacji praktyczne zastosowanie tej metafory oznacza z jednej strony
respektowanie i wdrażanie do respektowania praw uniwersalnych, z drugiej zaś stwarzanie
warunków dla dowolnej, eksploracyjnej aktywności ucznia i akceptacji błądzenia. W
pierwszym przypadku obowiązywać będzie kryterium prawdziwości, czyli zgodności z prawdą
obiektywną, w drugim natomiast obowiązujące będzie kryterium słuszności, czyli zgodności z
wewnętrznymi odczuciami.

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / red. nauk. Marta
Jerzak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
ISBN 978-83-01-18810-8
Sygn. WypR 245443 CzytR 245442
Zespół psychologów, pedagogów i psychiatrów specjalizujących się w diagnozie i terapii
zaburzeń wieku dziecięcego przygotował kompendium wiedzy dotyczące postępowania w
środowisku szkolnym z dziećmi doświadczającymi zaburzeń:
depresyjnych (a także myśli i tendencji samobójczych),więzi, zachowania, lękowych,
obsesyjno-kompulsyjnych, odżywiania i wielu innych.
Książka zawiera także propozycje działań wspierających dzieci z zaburzeniami psychicznymi i
rozwojowymi, możliwych do przeprowadzenia w środowisku szkolnym, m.in. budowanie
ustrukturyzowanego i przyjaznego środowiska szkolnego, zastosowanie technik uczenia
sprzyjających koncentracji, psycho- i socjoterapię oraz trening umiejętności społecznych.

Kordziński, Jarosław.
Szkoła dialogu czyli O narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z
uczniem / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.
ISBN 978-83-8092-759-9
Sygn. WypRz 245423
Efektywna komunikacja jest jedną z bardziej skutecznych metod wzmacniania autorytetu
nauczyciela oraz podnoszenia motywacji uczniów do uczenia się. Wykorzystanie w procesie
nauczania technik komunikacyjnych sprawia, że uczniowie postrzegają nauczycieli jako osoby
autentycznie zainteresowane ich potrzebami i w konsekwencji chętniej angażują się w
działania proponowane przez ich opiekunów. Z kolei zastosowanie technik coachingowych,
tutoringu czy mentoringu gwarantuje długookresowe i pogłębione zaangażowanie uczniów
w pracę nad celami sprzyjającymi nie tylko ich rozwojowi, ale też wzrostu znaczenia jakości i
atrakcyjności ich szkoły.

Mazepa, Teresa.
Sztuka mówienia : podstawy emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków
pokrewnych / Teresa Mazepa. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2015.
ISBN 978-83-7996-178-8
Sygn. WypRz 245424
Sztuka mówienia powstała z myślą o studentach kierunków pedagogicznych i im
pokrewnych, którzy zajęcia z emisji głosu mają w programach kształcenia. Zawarty w niej
materiał może pomóc przyszłym i obecnym nauczycielom wyrobić lub poprawić nawyki
posługiwania się najważniejszym narzędziem pracy w zawodzie nauczyciela – głosem.

Dziecko i baśnie świata w kontekście wczesnej edukacji / pod red. Urszuli Chęcińskiej. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2016.
ISBN 978-83-7972-063-3
Sygn. WypRz 245318 CzytR 245317
Baśń jest gatunkiem pedagogicznym. Najistotniejszym składnikiem kodów kulturowych,
podstawowych symboli i motywów literackich, tak istotnych dla kultury duchowej
ludzkości. Istota człowieczeństwa odnajduje bowiem najpełniejszy wyraz w baśni i
dzieciństwie, choć koncepcja dojrzewania od dzieciństwa wyraźnie oddala. Wierność
dziecku-człowiekowi – to Korczakowskie przesłanie jako wartość etyczna będzie się pojawiać
w utworach Jerzego Ficowskiego, Joanny Kulmowej i Joanny Papuzińskiej. Dzieciństwo
przynosi dobrodziejstwo dorosłości – wtóruje poetom Helena Radlińska, która jako jedna z
pierwszych uzna baśniowe obywatelstwo dziecka i jego przywileje jako czytelnika.
Dorota Klus-Stańska rozwinie tę myśl na gruncie pedagogiki wczesnej edukacji.

Nauczyciel wczesnej edukacji : rozwijanie kompetencji zawodowych / pod red. Wiesławy
Leżańkiej i Doroty Radzikowskiej. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016.
ISBN 978-83-8088-170-9
Sygn. WypRz 245640

W prezentowanym tomie koncentrują się na kompetencjach tej grupy zawodowej. Autorzy
podejmują próbę zainicjowania dyskusji nad tożsamością i profesjonalizacją specjalistów
wczesnej edukacji. Nie tylko poddają refleksji różne kompetencje (np. planistyczne,
interpretacyjne, informacyjno-medialne, do działań wspólnotowych, do pracy z uczniem
zdolnym), ale także stawiają pytania o istotę działań nauczycieli w ponowoczesnym świecie,
np. tworzenia przestrzeni wzajemnej edukacji naukowców i praktyków.

Opracowano na podstawie recenzji wydawców
Monika Filip

