W publikacji przedstawiono: problematykę badań diagnostycznych w naukach
społecznych, terminy stosowane w badaniach diagnostycznych, proces diagnozowania w
ujęciu wąskim i szerokim, etyczny wymiar diagnozowania oraz podstawowe błędy
diagnostyczne, problematykę diagnozowania psychologicznego dla potrzeb
dydaktyczno-wychowawczych, jej obszary problemowe, modele i etapy diagnozowania
w psychologii oraz istotę i zakres diagnozowania psychologicznego dla potrzeb
pedagogiki, charakterystykę badań diagnostycznych w pedagogice, w tym etapy, rodzaje
i typy diagnoz stosowanych w pedagogice współczesnej, praktyczną metodologię
diagnozowania, strategie badań diagnostycznych w pedagogice, metody, techniki oraz
narzędzia diagnostyczne wraz z ich wzorami.

Jednym z ważniejszych priorytetów w dziedzinie edukacji w zmieniającej się Europie jest
wypracowanie nowego modelu nauczyciela–wychowawcy–opiekuna na miarę potrzeb
XXI wieku i rosnących oczekiwań społecznych. Poszukiwanie sensu bycia dziś
pedagogiem, swoiste snucie opowieści o wyjątkowości, szczególności pracy nauczyciela,
wychowawcy, opiekuna i jednocześnie trudach tej profesji to główna przesłanka
prezentowanej pracy zbiorowej.
Tom zawiera teksty różnorodne metodologicznie, językowo i strukturalnie, które jednak
są spójne i użyteczne dla realizacji idei przewodniej podjętego przedsięwzięcia –
dociekliwego, wieloaspektowego poszukiwania nowego spojrzenia na sztukę bycia
nauczycielem–wychowawcą–opiekunem we współczesnym świecie.

Szkolna rzeczywistość ujęta w formalnoprawne ramy wyznacza każdemu nauczycielowi
konkretne funkcje i zadania. Analizując te najbardziej aktualne, można powiedzieć, że
preferuje się model nauczyciela o rozszerzonym profilu zawodowym i jednocześnie
otwartym podejściu do wykonywanych zadań. Aby im sprostać, aby poradzić sobie z
płynnością oraz zmiennością, nauczyciel musi ustawicznie się doskonalić, poddawać
refleksji codzienną rzeczywistość i szukać nowych rozwiązań, by łatwiej wchodzić w to,
co z jednej strony oczywiste, codzienne, zwykłe, a z drugiej – jeszcze nieznane. […]
Książka Codzienność szkoły. Nauczyciel ukazuje rzeczywistość szkoły w różnych
wymiarach z perspektywy nauczyciela. Atutem prezentowanych treści jest teoretyczne
osadzenie atrybutów/przymiotów codzienności, takich jak: czas, przestrzeń,
powszedniość, odświętność, w teoriach filozoficznych, socjologicznych,
antropologicznych oraz w pedagogice, by w dalszej kolejności móc się odwoływać do
badań penetrujących meandry szkolnej rzeczywistości doświadczanej przez nauczycieli.

Biblioteka Pedagogiczna w Środzie Śląskiej

Polecana publikacja omawia podstawowe założenia metodologiczne procesu
diagnostycznego w pracy pedagogicznej oraz próbuje określić zakres kompetencji i
obszar badawczy pedagoga. Spór o charakter diagnozy i zakres kompetencyjny między
psychologiem a pedagogiem powoduje wycofywanie się pedagogów z działalności
diagnostycznej lub ograniczenie ich pracy do diagnostyki edukacyjnej…
Celem publikacji jest uświadomienie przyszłym pedagogom znaczenia diagnostyki w
przygotowaniu zawodowym oraz kształtowanie wrażliwości i umiejętności związanych
z procesem diagnozowania w pracy terapeutyczno-wychowawczej.
Adresatami książki są studenci kierunków pedagogicznych, nauczycielskich, którzy w
przyszłości podejmą pracę pedagogiczną z dziećmi i młodzieżą, stąd w książce
posłużono się określeniami „nauczyciel”, „pedagog” – jako osoby dokonujące diagnozy
pedagogicznej.
Książka Ewy Wysockiej jest w swojej treści upomnieniem się o nabywanie jak
najwyższych standardów profesjonalizmu w pracy pedagoga czy/i nauczyciela, by
podobnie, jak ma to miejsce w innym zawodzie publicznego zaufania, jakim jest lekarz –
przede wszystkim nie szkodzić, nie skrzywdzić wychowywanej czy kształconej jednostki,
by nie degradować narodowej kultury, tożsamości wyznaniowej czy ponadczasowych
wartości w naszym życiu. Do tego potrzebny jest warsztat rzetelnego i uczciwego
badacza, diagnosty, który pedagodzy muszą zdobyć i nieustannie rozwijać przez cały
okres swojej aktywności społeczno-zawodowej, misyjnej czy naturalnej w roli rodziców,
jeśli chcą trafnie dobierać środki, metody, formy i techniki wychowawczego wpływu
/wspierania rozwoju człowieka.
Jest to pierwsza tego typu rozprawa w naszym kraju - w porównaniu z podręcznikiem
Bolesława Niemierko pt. Diagnostyka edukacyjna (Warszawa 2009) nastawionym
wyłącznie na diagnostykę edukacyjną w przestrzeni szkolnej, której autorka ujmuje
podstawy teoretyczno–metodologiczne procesu diagnozy pedagogicznej w tak szerokim,
kompleksowym i systematycznym ujęciu. Tym większe więc należą się słowa uznania
dla Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, że zechciał włączyć do znakomitej serii
autorskich monografii publikację, która jest fundamentalna dla pedagogów i nauczycieli,
jeśli ich kompetencje są wzbogacone o specyficzną wiedzę i umiejętności poznawania
wychowanków/ uczniów w sposób maksymalnie adekwatny do ich osobistych i
środowiskowych warunków życia.
Autorki opisują i analizują objawy, przyczyny, dodatkowe czynniki oraz zachowania
związane z zaburzeniami integracji sensorycznej, zwłaszcza w ramach autyzmu, ADHD i
zaburzeń dwubiegunowych, skupiając się m.in. na pomocnych ćwiczeniach, tajnikach
diagnozy oraz modyfikacji programów edukacyjnych.
Ta zrozumiała i przystępna książka to niezastąpione źródło wiedzy dla rodzin,
nauczycieli i opiekunów mających kontakt z dziećmi doświadczającymi zaburzeń
integracji sensorycznej.
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Celem niniejszej publikacji jest omówienie wybranych aspektów działalności edukacyjnej
– funkcjonowania szkolnictwa wyższego, zadań i funkcji współczesnego nauczyciela,
wychowania i nauczania integracyjnego na wszystkich etapach edukacyjnych oraz
profilaktyki społecznej i resocjalizacji, które zasługują na szczególną uwagę w dobie
przemian społeczeństwa polskiego.

Książka jest próbą opracowania zagadnień związanych z kompetencjami kreatywnymi
nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Czy rzeczywiście – jak pyta D. Klus-Stańska –
zniewolony administracyjnie i biurokratycznie nauczyciel zrzuca z siebie
odpowiedzialność za wychowawczą i kształceniową rzeczywistość szkolną? Odpowiedź
na to pytanie jest ważne, gdyż kompetencje nauczyciela decydują o przebiegu procesu
edukacyjnego, o charakterze działań nie tylko jego samego, ale i uczniowskich. Stanowią
bowiem kontekst kształtowania się takich samych kompetencji u podopiecznych...

Z chwilą przeniesienia diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej z poradni do
placówek wychowania przedszkolnego, obserwacja i interpretacja dziecięcych
aktywności nabrała znaczenia. Pierwszy etap tej diagnozy polega bowiem na
obserwowaniu dzieci, analizowaniu oraz interpretowaniu ich zachowań w trakcie zabaw
i zajęć przedszkolnych.
Książka udostępnia nauczycielowi profesjonalne GOTOWE narzędzia diagnostyczne.
Wyjątkowość treści prezentowanych w publikacji podkreśla fakt, że, według Autorek,
nieporozumienia w zakresie stosowania metody obserwacji wynikają z niedostatków
publikacji poświęconych nauczycielskiej diagnozie i braku sprawdzonych narzędzi
diagnostycznych. Autorki mają nadzieję, że ich starania wprowadzenia zmian przyczynią
się do takiego wychowania i edukacji dzieci, aby lepiej wiodło się im w szkole i dorosłym
życiu.
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Praca składa się dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pierwsza to źródło wiedzy
teoretycznej i praktycznych wskazówek. Część druga - Aneksy - zawiera szereg
konkretnych propozycji metodycznych, gotowych scenariuszy, ciekawych pomysłów na
zajęcia z dziećmi i młodzieżą, z rodzicami i nauczycielami.
Spis treści: 1. Zadania wychowawcy w świetle przepisów prawnych; 2. Podstawowe
dokumenty w pracy wychowawcy klasowego; 3. Poznawanie uczniów; 4. Zajęcia
prowadzone przez wychowawcę klasowego; 5. Zajęcia profilaktyczne w szkole; 6. Jak
rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze w klasie i w szkole?; 7. Skuteczna
współpraca z rodzicami; 8. Kto może być dobrym nauczycielem-wychowawcą?

O jakości pracy szkoły: praca jest próbą przyjrzenia się niektórym z perspektyw oceny
jakości pracy szkoły. Ich wybór podyktowało obowiązujące, znowelizowane prawo
oświatowe, aktualne tendencje w sposobach postrzegania i definiowania organizacji
ludzkich, także edukacyjnych, postulowane przemiany mentalne i organizacyjne w
społeczeństwie uczącym się, a także coraz wyraźniejsza obecność w teorii i praktyce
szkoły pewnych zjawisk cywilizacyjnych, w tym m. in. konkurencyjnej gospodarki
wolnorynkowej i nowoczesnej filozofii jakości.

"Pedagogika. Kluczowe zagadnienia" to nowoczesny podręcznik akademicki
prezentujący najważniejsze koncepcje, modele i podejścia w pedagogice. Autor omawia
cztery obszary przedmiotowe: pojęcia podstawowe, procesy socjalizacji i wychowania
oraz instytucje pedagogiczne, uzupełniając je rozważaniami z dziedziny teorii nauki i
podstaw badawczo-metodycznych.
Polecamy studentom kierunków pedagogicznych i szeroko rozumianych nauk
społecznych, teoretykom i historykom wychowania. To także cenna lektura i
kompendium wiedzy dla aktywnych zawodowo pedagogów.
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Książka „ Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień” stanowi
podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych do przedmiotu Poradnictwo
pedagogiczne. Poruszone w niej zagadnienia dotyczą podstawowych aspektów pomocy
pedagogicznej, w odniesieniu do obszaru edukacyjnego, uwzględniając
wielowymiarowość poradnictwa i jego dynamiczny charakter. Teoretyczne założenia
wybranych obszarów, stanowiących problem poradnictwa, zostały uzupełnione
praktycznymi wskazówkami postępowania poradniczego w różnych sytuacjach
edukacyjnych. Publikacja ma na celu zapoznanie studentów z problematyką poradnictwa
i pomocy udzielanych szerokiej grupie odbiorców (dzieciom, młodzieży, rodzicom,
nauczycielom, wychowawcom). Poradnictwo dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze,
rewalidacyjne i zawodowe analizowane w obszarze teoretyczno-praktycznym, stanowią
treść książki. Charakterystyka działań pomocowych, poradniczych, strategie czy metody
i środki wykorzystywane w poradnictwie pedagogicznym dostarczają niezbędnej wiedzy
teoretycznej z zakresu filozofii, psychologii, socjologii, pedagogiki podkreślając
interdyscyplinarny charakter działań poradniczych , a praktyczne ćwiczenia ( zadania
dla studenta) kształtują gotowość udzielania profesjonalnej pomocy w zakresie czynności
zawodowych opartych na relacjach interpersonalnych.
Zbiór ten wzbogaca wiedzę na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i
młodzieży, zaznajamia z wynikami badań diagnostycznych przeprowadzonych wśród
uczniów, z opiniami nauczycieli o uczniach mających specjalne potrzeby edukacyjne,
wreszcie ? z badaniami procesu dydaktycznego. Artykuły skłaniają do głębszej refleksji
nad tym, jak pracować z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
dostarczają przykładów metod i form tej pracy oraz wzorów postępowania
dydaktycznego (zarówno w zespole klasowym, jak i indywidualnych).

Prezentowany tom dotyczy żywej i coraz bardziej aktualnej problematyki związanej z
potrzebami edukacyjnymi młodzieży podlegającej różnorakim wpływom przemian
cywilizacyjnych i technologicznych. Mimo znaczącej liczby publikacji poruszających te
kwestie wydaje się, że wciąż pozostało wiele do powiedzenia.

Biblioteka Pedagogiczna w Środzie Śląskiej

Materiały zawarte w książce zostały podzielone na trzy części wynikające z logicznego
podziału poruszanych w nich zagadnień. W części pierwszej – „W poszukiwaniu
wzorów pracy pedagogicznej” w opisie zawodu nauczycielskiego oparto się na
refleksjach, jakich dostarczył analizowany materiał historyczny. Zgromadzenie wiedzy
na temat tego, co było cenne w praktyce i teorii minionych lat, jest często wskazaniem
możliwych rozwiązań dla obecnych problemów edukacyjnych. A dla rozważań nad
osobą nauczyciela doświadczenia polskiej myśli pedeutologicznej zawsze pozostają
cenne. W części drugiej – „Nauczyciel wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości”
zawarte są materiały, które pokazują, jak szeroka skala zagadnień mieści się w pojęciu
„zawód nauczycielski”, jak wiele kwestii jest w stanie umknąć w trakcie codziennej pracy
szkolnej. Poruszane w tej części problemy poszerzają naszą wiedzę na temat możliwości
wynikających z przekrojowego spojrzenia na ten zawód. Trzecia część – „Współdziałanie
i opór w relacjach nauczyciel – uczeń prezentuje natomiast możliwe przyczyny kolizji w
relacjach między najważniejszymi podmiotami procesu edukacyjnego. Zawiera też
wybrane problemy, na jakie może się natknąć pedagog w swej codziennej pracy
wychowawczej. Wszystkie przedstawione w tej części teksty są również dowodem na to,
jak ważnym wzorcem w procesie wychowania jest osoba nauczyciela.
Publikacja ta z pewnością będzie cennym narzędziem w codziennej pracy nauczycieli
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także terapeutów, logopedów,
oligofrenopedagogów, pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi z obniżoną
normą intelektualną i trudnościami w nauce. Książka okaże się pomocna podczas
tworzenia programu zajęć kompensacyjno-korekcyjnych, programu zajęć dydaktycznowyrównawczych, indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju
dziecka pięcio-, sześcioletniego.
Książka została opracowana w oparciu o podstawę programową wychowania
przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 27 sierpnia 2012 roku.

Rolą nauczyciela w rozmowach z trudnymi rodzicami jest uświadomienie im, że tempo
życia, konieczność spędzania długich godzin w pracy, zmęczenie, spłacanie kredytu i
delegacje w żaden sposób nie usprawiedliwiają słabego kontaktu z dzieckiem. Nie ma co
ukrywać, że nauczyciele muszą być podwójnymi psychologami - dziecięcymi i
rodzinnymi. I to między innymi dla własnego dobra.
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Przeciwdziałanie dyskryminacji jest przede wszystkim trudnym wyzwaniem dla
wychowawców i wychowawczyń klas. Jest również podstawowym elementem
programów wychowawczych i profilaktycznych szkół i placówek oświatowych. W
publikacji, obok omówienia zagadnień związanych z formami dyskryminacji w szkole,
przygotowaliśmy konkretne propozycje pracy z klasami podczas lekcji wychowawczych.
Uwaga! W publikacji znajdą Państwo gotowe scenariusze lekcji wychowawczych dla
szkół podstawowych i gimnazjów.
Zawarte tu liczne praktyczne porady podpowiadają:
- Do jakich przejawów dyskryminacji dochodzi w szkołach najczęściej?
- Jakie są metody zapobiegania aktom prześladowania i nienawiści?
- Jak prowadzić lekcje wychowawcze, aby przeciwdziałać dyskryminującym
zachowaniom uczniów?
- Jak rozpocząć działania zapobiegawcze?
- Jak zapobiegać klasizmowi w szkole?
Książka dostarcza podstawowych informacji o istocie, przyczynach i specyfice najczęściej
występujących chorób przewlekłych oraz ich wpływie na dziecko i jego funkcjonowanie
w szkole.
W ostatnich latach znacznie zwiększyła się grupa dzieci i młodzieży z chorobami
przewlekłymi, mająca specyficzne potrzeby w zakresie opieki medycznej,
psychologicznej, a także edukacji. Nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy powinni być
przygotowani do pracy z takimi uczniami. Autorzy książki, odpowiadając na tę potrzebę,
dostarczają podstawowych informacji o istocie, przyczynach i specyfice najczęściej
występujących chorób przewlekłych oraz ich wpływie na dziecko i jego funkcjonowanie
w szkole. Udzielają praktycznych wskazówek na temat wspierania rozwoju uczniów z
chorobami przewlekłymi oraz uczą, jak należy postępować w przypadku, gdy w czasie
pobytu w szkole nasilają się objawy choroby, stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia
uczniów.
Książka może jednocześnie pełnić funkcję poradnika dla nauczycieli kształcących dzieci z
chorobami przewlekłymi, jak i podręcznika akademickiego, przydatnego w kształceniu
studentów w zakresie pedagogiki terapeutycznej i kształcenia integracyjnego. Jeśli do
grona potencjalnych czytelników dołączymy także rodziców tych dzieci, to łatwo
dostrzeżemy, że proponowana praca ma charakter dość uniwersalny i może liczyć na
stosunkowo duże grono odbiorców, co należy z pewnością do jej zalet.
Książka jest próbą odpowiedzi na oczekiwania i wymagania stawiane współcześnie
pedagogom w zakresie doskonalenia swoich kompetencji. Dotyczy tzw. miękkich
umiejętności, do których należą m.in.: budowanie optymalnych relacji, zaawansowane
umiejętności komunikacyjne, skuteczne radzenie sobie ze stresem zawodowym. Kolejne
rozdziały obejmują następujące zagadnienia: tworzenie autorytetu nauczyciela poprzez
budowanie jego relacji z uczniami, rola wychowawcy klasy, problematyka
przygotowywania młodego pokolenia do życia w medialnym świecie, sposoby
prowadzenia rozmowy psychologicznej z uczniem oraz tematyka radzenia sobie ze
stresem w szkole i poza nią.
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Proponujemy Państwu kolejny niezbędnik terapeuty – pozycję zaktualizowaną do
nowych rozporządzeń, uzupełnioną o nową wiedzę, nowe pomysły i rozwiązania
praktyczne. Książka może się przydać nie tylko terapeutom, ale też nauczycielom, którzy
mają w swojej klasie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Czyli
wszystkim nauczycielom.

Komplet składa się z książki i trzech płyt CD z muzyką do proponowanych zabaw.
Książka powstała z myślą o dwu-, trzylatkach i przedszkolakach. Zaprezentowano w niej
stare, niemal odwieczne sposoby zabawiania dzieci przez rodziców, babcie i opiekunki.
Znalazły się tu piosenki i zabawy utrwalone w tradycji i przekazywane z pokolenia na
pokolenie. Do znanych piosenek i wierszyków dołączono też nowe, wymyślane podczas
zajęć z dziećmi i ich rodzicami bądź specjalnie dla tej publikacji napisane. Część
propozycji można wykorzystać w indywidualnej zabawie z dzieckiem. Przede wszystkim
jednak prezentowane tu piosenki i wierszyki należy wykorzystywać w zabawach
grupowych.

Książka skierowana jest do wszystkich tych osób, które są żywo zainteresowane dobrym
zrozumieniem roli pedagoga i psychologa szkolnego oraz doskonaleniem ich
specyficznego warsztatu pracy. Pozycja obejmuje osiem rozdziałów dotyczących
monitoringu procesu edukacyjnego i elementów środowiska wychowawczego, działań w
zakresie psychoprofilaktyki zachowań problemowych wychowanków, interwencji oraz
propagowania właściwych wzorców zachowań w szkolnych relacjach. Czytelnik znajdzie
w niej też wiele porad, wskazówek i propozycji ćwiczeń z uczniami.
Książkę polecamy również studentom pedagogiki i psychologii, przyszłym nauczycielom
oraz rodzicom uczniów.
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Wychowanie w polskich szkołach pozostawia wiele do życzenia. Nawet nauczyciele z
wykształceniem wyższym nie radzą sobie z nim najlepiej. Jedną z przyczyn jest brak
należytego przygotowania nauczycieli do wykonywania zawodu, a zwłaszcza
niemożność wykazania się przez nich rzetelną wiedzą o wychowaniu. Nawet, gdy ją
posiadają, nie są skłonni do jej weryfikowania. Towarzyszy temu zazwyczaj poczucie
bezradności w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

Książka „Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną.
Wybrane zagadnienia” podkreśla potrzebę przeciwdziałania patologiom związanym z
procesami marginalizacji i wykluczenia społecznego, które w sferze oświaty należałoby
traktować jako marginalizację i wykluczenie edukacyjne. Możemy w niej również
odnaleźć rozważania na temat rozumienia samego terminu „nierówności edukacyjnych”
oraz tego, co je determinuje.
W kontekście tytułowego zagadnienia – zaniedbań/zaniechań w edukacji – autorka
skoncentrowała się na tych nierównościach, które wiążą się z zaniedbaniem szans i
potencjału rozwojowego dziecka. Grupy badawczej nie stanowi młodzież utalentowana,
wybitnie zdolna, tylko niepełnosprawna umysłowo. Nawiązując do koncepcji M.
Kozakiewicza, który podstawę nierówności odnajduje w ekonomicznej, społecznej czy
kulturowej odmienności warunków życia, jako teren badań obrane zostało środowisko
wiejskie.

Dlaczego trzeba i jak uczyć dziecko wartości? Okazywanie szacunku, uczciwość,
odpowiedzialność, odwaga – co zrobić, by nie pozostały one pustymi słowami.
Odpowiedź na te pytania, i na wiele innych, znajdziecie w książce „Z dzieckiem w świat
wartości” Ireny Koźmińskiej – założycielki i prezesa Fundacji „ABCXXI – Cała Polska
czyta dzieciom”, inicjatorki sławnej kampanii społecznej, oraz Elżbiety Olszewskiej –
dyrektor programowej Fundacji. Książka ta powstała w oparciu o najnowsze badania i
wieloletnie doświadczenie Ireny Koźmińskiej, jest napisana przystępnym językiem i
zawiera wiele praktycznych porad dla rodziców, chcących zadbać o emocjonalny rozwój
i szczęście swoich dzieci.

Opisy: azymut.pl, dbp.wroc.pl
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