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INGESTIBLE
MICROBOTS

Publikacja ta może zainspirować nauczycieli,
dyrektorów szkół, rodziców i decydentów do
nowego spojrzenia na współczesną edukację, 
jej zadania i cele. Zawarte w niej liczne
przykłady, kluczowe badania, rekomendacje
specjalistów z pewnością w tym pomogą.

https://opac.pbw.org.pl/integro/852601348270/robinson-ken/kreatywne-szkoly?bibFilter=87
 



Opracowanie wzbogaca wiedzę o wybranych
zjawiskach związanych ze współczesnymi
strategiami oceniania. Autorki postulują
potrzebę weryfikacji stosowanych metod,
narzędzi i form oceniania oraz szerokiego 
spojrzenia na ich funkcjonalność 
i efektywność.

                                                               (ze wstępu)    

                                                                

https://opac.pbw.org.pl/integro/853101614089/ksiazka/ocenianie-w-szkole-na-cenzurowanym?bibFilter=87



 Poradnik, dla nauczycieli i kadry kierowniczej
szkół i placówek oświatowych w syntetyczny
sposób omawia zagadnienie komunikacji 
w systemie oświaty na wszystkich jego
szczeblach. Pomaga także w wypracowaniu
własnych form i sposobów komunikacji.

https://opac.pbw.org.pl/integro/853101614379/ksiazka/komunikowanie-w-oswiacie?bibFilter=87



Książka stanowi zbiór scenariuszy lekcji
wychowawczych przeznaczonych dla
młodzieży. Autorka w ciekawy sposób
ujmuje tematy społeczne, ważne dla
młodych ludzi, pomagając im kształtować
umiejętności miękkie.

https://opac.pbw.org.pl/integro/853001534206/konarzewska-anna/byc-niezwyklym-wychowawca?bibFilter=87



W książce znajdziemy cenne
wskazówki, jak towarzyszyć dziecku
i wspierać je,  by stawało się bardziej
niezależne i twórcze.

https://opac.pbw.org.pl/integro/853001528871/poussin-charlotte/metoda-montessori?bibFilter=87



Publikacja stanowi syntezę wiedzy z zakresu
językoznawstwa oraz komunikacji i poprawności
językowej. To autorskie opracowanie warto poznać 
i wykorzystywać w praktyce pedagogicznej, by proces
komunikacji przebiegał bez zakłóceń.

https://opac.pbw.org.pl/integro/853101614372/wileczek-anna/jezyk-i-komunikacja?bibFilter=87



Książka odpowiada na pytanie jak w dobie chaosu
aksjologicznego i relatywizmu moralnego kształtować
osobową tożsamość dziecka w najbliższym otoczeniu.
Autorka przyjmuje koncepcję personalistyczną, w której
przygotowanie do zaakceptowania systemu wartości
oparte jest przede wszystkim na poszanowaniu
indywidualności każdej istoty ludzkiej.

                                                                         (ze wstępu)

https://opac.pbw.org.pl/integro/853101632356/pasterniak-kobylecka-ewa/edukacja-aksjologiczna-dziecka-w-srodowiskach-wychowawczych?bibFilter=87



Terapia interdyscyplinarna w założeniu służyć ma
poprawieniu jakości funkcjonowania dziecka 
w środowisku edukacyjnym i społecznym. 
W książce znajdziemy zróżnicowane podejście zarówno
teoretyczne jak i praktyczne do terapii funkcji
podstawowych oraz zaburzeń rozwojowych.

                                                          (ze wstępu)

https://opac.pbw.org.pl/integro/853101622036/ksiazka/terapia-interdyscyplinarna?bibFilter=87



Publikacja ta zawiera proste wskazówki pomagające
rozpoznać trudności uczniów oraz praktyczne pomysły
ułatwiające proces nauczania. Zawiera gotowe ćwiczenia
do wykorzystania przez nauczycieli oraz rodziców.

(ze wstępu)

https://opac.pbw.org.pl/integro/853101650745/deman-isabelle/100-pomyslow-jak-pomoc-uczniom-z-trudnosciami?bibFilter=87



Książka, napisana przez doktora neuropsychologii 
z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i pedagogicznym,
może stać się niezbędnikiem dla nauczycieli i rodziców dzieci z
z ADHD. Proste rzeczowe porady ułatwią relacje dorosłych 
z nadpobudliwym dzieckiem.

https://opac.pbw.org.pl/integro/853101583345/lussier-francine/100-pomyslow-jak-lepiej-radzic-sobie-z-adhd?bibFilter=87
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