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BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KROŚNIE

        rekomendacje dla nauczycieli    



Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze
organizacyjnej szkoły : studium teoretyczno-empiryczne /
Małgorzata Kamińska. - Kraków : "Impuls" 2019

    Publikacja składa się z dwóch części: teoretycznej 
i empirycznej.  Zagadnienie współpracy międzyludzkiej zostało
tutaj ukazane  z punktu widzenia kultury szkoły jako organizacji
uczącej się. Poddano analizie kwestię współpracy zespołowej
jako zjawiska towarzyszącego szkolnej rzeczywistości
oraz organizacyjno-prawne działanie zespołów nauczycielskich
w realiach szkolnych.
 
 
                                                                                (ze wstępu)



Trudne sytuacje w klasie szkolnej : identyfikacja,
propozycje rozwiązań / Aneta Paszkiewicz. - Wydanie 1.  -
Warszawa : "Difin", 2019

  Autorka podejmuje aktualny problem dotyczący
współczesnej szkoły, związany z pracą nauczycieli 
i wychowawców. Omawia sytuacje trudne, które mają
miejsce w klasie szkolnej oraz sposoby ich eliminowania.
Podejmuje, m. in. zagadnienia agresji i przemocy w szkole,
braku dyscypliny w klasie, mobbingu elektronicznego, różnic
kulturowych.
 
                                                                                      (z okładki)



Scenariusze z języka polskiego : od antyku do oświecenia : 
I klasa liceum : karty pracy, prezentacje, sprawdziany,
powtórzenia do matury / Agnieszka Nagalska. - Warszawa :
Difin, 2019

     Książka zawiera zbiór 30 scenariuszy z kartami pracy 
lub prezentacjami. Przy każdej epoce znajduje się dodatkowo
sprawdzian i powtórzenie do matury. W publikacji dominuje
tekst poetycki, ponieważ jego interpretacja stanowi dużą
trudność dla uczniów.
 

      (ze wstępu)     



Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty zajęć 
w klasach IV-VIII : poradnik dla nauczycieli / Maria Gudro-
Homicka. - Warszawa : "Difin", 2019

     Publikacja dostarcza nauczycielom wiedzy na temat
planowania pracy w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
Pokazuje jak kształcić myślenie, czytanie, słuchanie, sposób
wypowiedzi ustnej i pisemnej. Ponadto zawiera przykłady
scenariuszy lekcji, karty pracy oraz przykłady opracowania
lektury.
 
                                                                                        (ze wstępu)
 
 



Nowe wychowanie seksualne / Agnieszka Stein. - Warszawa :
"Mamania", cop. 2018

  Książka w sposób kompleksowy omawia rozwój seksualności 
i edukacji dzieci w tej kwestii. Opiera się na aktualnej i rzetelnej
wiedzy o rozwoju człowieka. Pokazuje, jak traktować dziecko 
z empatią i szacunkiem, pomagając mu wejść  w dorosłość bez
lęku. Seksualność ludzka  nie jest tutaj oddzielona od reszty
życia. Stanowi ważny jego element. W publikacji ukazano
intymność dziecka z szacunkiem, z troską o jego optymalny
rozwój. 
 
                                                                                 (ze wstępu)



Ogrodoterapia : scenariusze zajęć i zabaw dla
przedszkolaków, w tym dzieci z niepełnosprawnością
sprzężoną i autyzmem / Maria Kuleczka-Raszewska. -
Warszawa : "Difin", 2019

    Książka jest poradnikiem dla osób pracujących z dziećmi
niepełnosprawnymi i autystycznymi. Zawiera program
ogrodoterapii, przykładowe scenariusze zajęć w ogrodzie,
teksty piosenek wykorzystanych w programie oraz narzędzie
diagnostyczne umożliwiające ewaluację.
 

      (z okładki)
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