Učiaca sa škola
Vladimír Burjan
Publikácia Učiaca sa škola je súborným knižným vydaním týchto materiálov.
Jednotlivé kapitoly sú venované týmto témam: pojatie profesie učiteľa,
ciele výchovy a vzdelávania, obsah vzdelávania, konštruktivistický prístup,
individualizácia vzdelávania, práca s nadanými žiakmi, hodnotenie žiakov,
testovanie žiakov a pedagogické merania, organizácia vyučovania,
prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania a prostredie školy.

Umenie byť učiteľom
Berová Zuzana
Zuzana Berová a Peter Bero boli učitelia a milovali svoju prácu. Obaja v
istom období zo školy odišli. Mali radi svoju prácu, spoznávali nových ľudí,
prežívali nové skúsenosti a objavovali nový svet. Na školu pomaly začali
mať úplne iný pohľad. Kým ako učitelia boli presvedčení, že ich žiakom
dávajú to najlepšie, zrazu to už tak nevnímali. Tento nový pohľad bol
naozaj výrazne iný. Dnes sú znovu obaja učiteľmi a zase milujú svoju
prácu. Inak ako kedysi, ale predsa. Túto knihu napísali pre všetkých
učiteľov, ktorí milujú svoju prácu. A chcú sa na ňu pozrieť iným
pohľadom.

50 zamyslení pre rodiny
Ladislav Csontos
Atmosféra každodenne prežívanej a žitej viery v rodine je základným
prostriedkom jej odovzdávania, podobne ako vzájomná komunikácia rodičov
medzi sebou je modelom pre komunikáciu medzi deťmi. Deti vychováva
predovšetkým príklad, svedectvo rodičov, to čo na nich vidia a môžu
napodobňovať. Mnohé rodiny sú dnes bezradné, ako by byť domácnosťou s
cirkvou.

Mysli ako génius
Philippe Brasseur

Rozvíjajte svoje schopnosti a načerpajte inšpirácie od najväčších géniov ľudstva.
Spoznajte 27 géniov z minulosti aj súčasnosti, umelcov aj vedcov, mysliteľov aj
spisovateľov. Zoznámte sa s ich tvorivými metódami a pomocou hier a nápadov na
rôzne aktivity zistíte, ako podporiť svoju tvorivosť, posilniť inteligenciu a ako sa
pozerať na svet kritickými očami.

Konec éry Google
George Gilder
Kniha Koniec éry Google tvrdí opak toho, čo prorokujú veštci, akými sú
Yuval Harari, Larry Page, Sergey Brin a Elon Musk. Zatiaľ čo oni považujú
umelú inteligenciu za revolúciu, ktorá premení svet, podľa autora knihy
vzývajú systém, ktorý svoje možnosti už vyčerpal. Dnešné usporiadanie
bezpečnosti, súkromia, duševného vlastníctva, obchodnej stratégie a
technológie je v hlbokej kríze, ktorú súčasná počítačová a sieťová
architektúra nedokáže vyriešiť.

Otázka smrti a života

Irvin D. Yalom, Marilyn Yalomová
V striedavom rozprávaní o ich posledných spoločných mesiacoch a
Irvových prvých mesiacoch osamote nám ponúkajú vzácny pohľad do
tváre smrteľnosti a vyrovnávania sa so stratou milovanej osoby.
Manželia Yalomovci mali veľa požehnania - milujúcu rodinu, dom v
Palo Alto pod nádherným starým dubom, veľký okruh priateľov,
vášnivých čitateľov po celom svete a dlhé, naplnené manželstvo - ale
čelili smrti tak ako všetci ostatní.

Keď telo povie NIE
Ako si skrytý stres vyberá svoju daň
Gabor Maté
Prepojenie tela a mysle nikdy nebolo vysvetlené zrozumiteľnejšie, nakoľko
sa autor opiera o dlhoročné výskumy a poznatky z praxe. V knihe sa zároveň
dočítate aj o siedmich princípoch liečenia a prevencie pred civilizačnými
chorobami, napríklad pred rakovinou, či sklerózou ale aj o tom, ako vplýva
na naše telo stres a emočné vypätie.

Držte si své děti
Proč jsou rodiče důležitější než kamarádi
Gordon Neufeld, Gabor Maté, PeopleComm
Prelomová kniha, pri ktorej by sme si priali, aby si ju prečítalo aspoň desať
percent rodičov v našej krajine. Sme presvedčení, že ak by sa tak stalo,
kameň by nezostal na kameni. Upozorňuje totiž na jeden z
najnebezpečnejších negatívnych trendov dnešnej výchovy, a to že rodičia
strácajú v priemere okolo siedmeho roku veku svoje deti na úkor ich
rovesníkov. Kniha opisuje podstatu putá, toho kde sa berie, ako oň
prichádzame a hlavne, čo s ním.

V říši hladových duchů
Blízká setkání se závislostí
Gabor Maté
Táto prelomová kniha prináša na tabuizovanú tému závislostí úplne nový
pohľad. Vysvetľuje ich skutočné príčiny (traumy z najranejšieho detstva) a
ukazuje cesty k ich riešeniu (ktoré sa však zásadne líšia od tých, na ktoré
sa spolieha moderná západná spoločnosť). Ako sa v knihe dozviete
závislosť nie je dôsledkom slobodnej voľby závislého, ale chorôb mozgu.

Dejiny Slovenska a Slovákov
Milan S. Ďurica
Jej cieľom je poskytnúť čitateľovi vyčerpávajúcu syntézu dejín Slovenska a
Slovákov. Jej ambíciou je doplniť a opraviť doteraz používané učebnice a
príručky tam, kde je to potrebné. Autor kladie dôraz na tie skutočnosti,
ktoré dokazujú a potvrdzujú prastarú etnogenézu slovenského národa a
hlboké historické korene jeho štátnosti. Udalosti týkajúce sa iných, najmä
susedných národov a štátov sú zaznamenané iba v takom rozsahu, v akom
majú priamy či nepriamy vzťah k slovenským dejinám. Autor venuje
pozornosť aj Slovákom v zahraničí.

Roztěkaná mysl
Původ a léčení poruch pozornosti
Gabor Maté
Sám Maté žije s diagnózu ADD. Ako je neho zvykom, kniha prináša na túto
tému úplne novú perspektívu a nový prístup k tomu, ako deťom aj
dospelým s ADD pomôcť. V knihe ukazuje, že porucha pozornosti nie je
dedičná choroba, ale oneskorenie vo vývoji, postihnutí, ktoré možno
zvrátiť. Vysvetľuje, že okruhy mozgu zodpovedné za emočnú sebareguláciu
a riadenie pozornosti sa u ľudí trpiacich poruchou pozornosti nedostatočne
vyvinuli už v ranom detstve – a prečo k tomu došlo.

História zadnými dverami 3
Nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín
Slavomír Michálek
V pokračovaní Histórie zadnými dverami si okrem príbehov zaujímavých
postáv z minulosti môžete prečítať aj o tom, ako vyzeral život
československých vojakov v exile počas druhej svetovej vojny, ako vznikal
prvý film o Štefánikovi, o pomerne neznámych kapitolách studenej vojny a
aj o tom, aké boli prvé dámy, ktoré stáli po boku významných amerických a
sovietskych štátnikov.

Menej konať, viac byť
Príbeh o ceste von z krajiny výkonu
Stanislava Gajdošová

Táto kniha je pozvánkou oslobodiť sa z područia výkonu, priepustkou
smerom k rovnováhe, radosti a hlbším vzťahom. Mnohí dnes
trpíme „výkonovou chorobou“. Medzi svoju sebahodnotu a prácu či službu
sme dali znamienko rovná sa. Do svojich životov sme tak vpustili strach z
nedokonalosti a zlyhania, stres aj smútok a duchovné otroctvo.

Toxické vzťahy
Bronislava Švrčková
Kniha Toxické vzťahy Vás pozýva do sveta toxických osobností a ich nekalých
hier, ktoré hrajú s našimi emóciami a s našou láskavosťou. Jediná cesta, ako
sa zbaviť toxického vzťahu, je začať rozumieť jeho zhubnej zvrátenosti.
Najväčšia nočná mora toxického človek je empat, ktorý pochopil. Zažite
príbeh hlavnej hrdinky a jej stretu s toxickou realitou a už nikdy nedovoľte,
aby sa Vám tento príbeh zopakoval.

Rodina ako tím
Jan Mühlfeit , Kateřina Krůtová-Novotná
Skvelé tímy ale môžete budovať aj so svojimi najbližšími! Prinášame
ucelený pohľad na nové spôsoby vzdelávania, sebapoznania, prácu s
emóciami, komunikáciu naprieč generáciami a ďalšie témy. Chceme vás
inšpirovať k vytvoreniu fungujúcej rodiny, v ktorej je každý člen dôležitý
a kde môžu deti získať základ pre celý život!

Medicína výživy
MUDr. Boris Bajer, PhD
Kniha Medicína výživy je napísaná tak, aby si ju vedel prečítať naozaj
každý. Najnovšie poznatky z výživy, ktoré sú vedecky podložené, sú
spracované jasne a zrozumiteľne pre začiatočníkov v téme stravovania,
ale prídu si na svoje aj pokročilí, respektíve kolegovia z radov špecialistov,
keďže sa dostávame aj hlbšie do výživy - napríklad v častiach o
hormónoch a ich fascinujúcich schopnostiach v našom tele.

Negativní energie v práci
Jak je napravit
Colin C. Tipping
Naša spirituálna inteligencia vytvára v našom živote okolnosti, ktoré môžu
viesť k rozvoju, pričom práve naše pracovisko sa zdá byť vhodným miestom
pre takýto rast. Každá firma má svoje vlastné energetické pole, zložené z
energie všetkých pracovníkov. Vo svojej priekopníckej knihe Tipping
ukazuje, ako možno ľudskú energiu efektívne riadiť, predchádzať
problémom a problémy využiť na pokrok.

Kouzlo komunikace
Kristián Chalupa
Autor tejto knihy Kristián Chalupa je vyštudovaný psychológ, novinár a
publicista, ktorý sa stretol a stretáva s mnohými zaujímavými osobnosťami,
či už v súkromí alebo pri pracovných príležitostiach. Profesionálny styk s
verejnosťou mu ide dobre, pretože v roku 2008 prevzal za kvalitnú
komunikáciu s médiami a verejnosťou ocenenia a diplom spoločnosti
Westminster a Asociácie komunikačných agentúr.

Škola jako místo radosti z přemýšlení o jazyce
Iva Nebeská, Jasňa Pacovská, Alex Rörich
Autorský kolektív predstavuje kognitívny a kultúrny prístup k jazyku i jeho
využitie vo výchove a vzdelávaní formou ústretovou k čitateľovi. Učiteľ,
následne aj žiak sa dozvedajú, čo jazyk vypovedá o nás samých a o kultúrnej
histórii nášho spoločenstva; inak povedané, aký svet sa skrýva za slovami.
Čitateľ si postupne uvedomí, že kľúč k niektorým poznatkom vlastne už pozná
z každodennej komunikácie.

Lektorské zručnosti
Sprievodca pre začínajúcich lektorov
Ivana Miklovič
Kniha prináša pohľad na zákulisie lektorskej práce. Odhaľuje lektorom
metodické zákonitosti ich práce. Rozoberá jednotlivé fázy školenia a odpovedá
na otázku, čo a prečo robiť v danej fáze. Okrem toho je nabitá množstvom
inšpiratívnych tipov, ktoré môžete využiť priamo v praxi.

