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Terapia zajęciowa dzieci / Aleksandra Kulis [i in]. -
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.

    Książka w sposób kompleksowy przedstawia teoretyczne 
i praktyczne aspekty pracy terapeuty zajęciowego  z osobami 
w wieku rozwojowym. W sposób czytelny omawia rozwój
funkcjonalny dzieci, narzędzia oceny oraz obszary interwencji.
Praktyczne uzupełnienie omawianych treści stanowią studia
przypadków. Publikacja zawiera treści zgodne ze standardami
szkolenia i pracy terapeuty zajęciowego przyjętymi w Unii
Europejskiej i na świecie.

(z przedmowy)



Nauczyciel mentor : zbuduj klasę marzeń / Marzena Kud,
Barbara Lew. - Warszawa : "Difin", 2019. 

  Ten praktyczny poradnik pomaga nauczycielom zaimplementować
wiedzę biznesową z zakresu tworzenia zespołu i zarządzania zasobami
ludzkimi w ich pracy. Pomaga w budowaniu autorytetu, pozwala poznać
możliwości coachingowe i trenerskie w pracy dydaktycznej.
Prezentowane tu scenariusze zajęć, case study oraz różnego rodzaju
nowoczesne narzędzia zapewnią zbudowanie mocnego zespołu
klasowego, wykorzystującego swój potencjał oraz wzmocią pozytywny
wizerunek nauczyciela.

(z okładki)



Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę / red.
nauk. Krystyna Moczia. - Kraków : "Impuls", 2017.

     Publikacja ta ma stanowić wprowadzenie do serii wydawniczej pod red. prof.
dr hab. Anny Nowak "W Przestrzeni Niepełnosprawności", poruszającej
problematykę szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Niniejsza monografia
dzieli się na trzy części.W części pierwszej zawarto artykuły dotyczące meritum
kształcenia przyszłych pedagogów specjalnych oraz potrzeby zmian w szkole
jako organizacji. Część druga podejmuje temat trudności edukacyjnych dzieci 
z niepełnosprawnością oraz z występującymi u nich zaburzeniami rozwojowymi.
Książkę zamykają opracowania dotyczące autonomii, samodzielności 
i decyzyjności adolescentów i osób dorosłych niepełnosprawnych umysłowo.

(z wprowadzenia)



Dyslektyczne talenty : jak wydobyć ukryty potencjał
dyslektycznego mózgu / Brock L. Eide, Fernette F. Eide ; przekł.
Dorota Szatkowska-Jaskuła. - Gdańsk : "Harmonia Universalis",
2019.

     Autorzy, w oparciu o specjalistyczną wiedzę z zakresu neurologii 
i pedagogiki, stwierdzają, iż dyslektycy nie tylko w inny sposób analizują
słowo pisane, lecz również wyróżniają się wyobraźnią przestrzenną,
potrafią dostrzec ukryte związki, myślą o świecie w sposób narracyjny
oraz charakteryzują się niezwykłą kreatywnością. Badanie
dyslektycznych talentów dostarcza cennych wskazówek rodzicom,
pedagogom i samym dyslektykom, jak je rozpoznać oraz umiejętnie
wykorzystać. Publikacja oferuje praktyczne zalecenia i inspirujące
przykłady  z codzienności, udowadniając, iż dysleksja może być
ważnym zasobem.

(z okładki)



Specyficzne trudności w uczeniu się : niezbędnik nauczyciela /
Diana Hudson ; przekł. DorotaSzatkowska-Jaskuła. - Gdańsk :
"Harmonia Universalis", 2019.

    Książka Diany Hudson jest bogatym zbiorem praktycznych wskazówek,
umożliwiających wsparcie dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Autorka nie tylko wyjaśnia naturę tego problemu, lecz także wskazuje proste
strategie radzenia sobie z nim. Pomaga tym samym nauczycielom lepiej
zrozumieć uczniów oraz wspierać dzieci w realizacji  ich potencjału.

(ze wstępu)



Jak pracować z dzieckiem z ADHD w domu i szkole : poradnik
dla rodziców i nauczycieli / Joanna Chromik-Kovačs, Izabela
Banaszczyk, Justyna Zdrojewska. - Gdańsk : "Harmonia
Universalis", 2019. 

 

   Publikacja w sposób kompleksowy porusza problem zespołu
nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Zawiera
aktualną wiedzę na ten temat, pomaga radzić sobie z tym zaburzeniem 
na co dzień. Daje wskazówki rodzicom i nauczycielom jak zrozumieć 
oraz zapewnić optymalne warunki rozwoju osobom z ADHD, pomagając
im w sposób harmonijny i twórczy funkcjonować w otaczającym je świecie.

(z recenzji dr Agnieszki Tomasik)



Historyczne gry dydaktyczne : rozrywka, regionalizm,
re�leksja / red. Karol Sanojca. - Wrocław ; Dziekanów Leśny :
Wydawnictwo LTW, 2018.

   Opracowanie prezentuje różnorakie refleksje oraz praktyczne
przykłady dotyczące organizacji i prowadzenia zabawowych form
edukacji historycznej. Promowane są tutaj gry terenowe (zwane także
miejskimi). W niniejszym zbiorze tekstów przeważają opisy
konkretnych, sprawdzonych w praktyce działań edukacyjnych
prowadzonych w różnych ośrodkach miejskich - Bydgoszczy,
Katowicach, Krakowie, Lublinie i Wrocławiu.

(ze wstępu)



Zostanę programistą : pierwsze zadania z kodowania dla
uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Małgorzata Podleśna. -
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.

   Publikacja ta jest przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
 Ma na celu, dzięki zamieszczonych w niej zadaniach, rozbudzenie 
u najmłodszych uczniów zainteresowania nauką programowania. 
Na końcu książki  zostały umieszczone rozwiązania, pozwalające
samodzielnie sprawdzić poprawność odpowiedzi.

(ze wstępu)



Neurokomiks / Matteo Farinella, Hana Ros ; przekł. Jacek
Konieczny. - Warszawa : "Marginesy", 2019.

 

   W swojej debiutanckiej powieści graficznej Mateo Farinelli i Hana Ros
zabierają czytelnika w podróż przez ludzki mózg. Autorzy zawodowo
zajmują się tą problematyką. Wyjaśniają czym są percepcja i halucynacje,
wspomnienia i emocje, czym różni się mózg od umysłu. Efektowne 
i czytelne ilustracje oraz graficzne metafory pozwalają zrozumieć
skomplikowane procesy zachodzące w mózgu odbiorcom w każdym
wieku.

(z okładki) 



Róża, a co chcesz wiedzieć? : komiks edukacyjny 
o technologiach dla dzieci / Artur Kurasiński [i in.]. - Gliwice :
"Helion", 2019. 

 

   Bohaterka książki zabiera młodych czytelników w podróż po świecie
nowych technologii. Wraz z nią cyfrowe zagadki stają się łatwiejsze 
do odkrycia. Dzięki komiksowej formie tworzenie programów
komputerowych (w Scratchu), bezpieczne korzystanie z komputera,
mediów społecznościowych i gier wideo jest łatwe i przyjemne.
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