Výber z knižných
noviniek Slovenskej pedagogickej knižnice
Čaro rodičovstva
Montgomery H., 2019. Ikar
Ako vychovať šťastné dieťa? Ako posilniť vzájomnú dôveru? Ako dcéru
či syna pripraviť na to smutné, čo ich v živote čaká? Ako veľmi sa
vlastne možno nahnevať? Akej chyby sa rodičia najčastejšie dopúšťajú?
A čo je tou najdôležitejšou rodičovskou úlohou v detstve a dospievaní?
Čaro rodičovstva je moderná príručka pre rodičov dvadsiateho prvého
storočia. Psychologička a rodinná terapeutka Hedviga Montgomeryová
sprevádza rodičov siedmimi jednoduchými krokmi, ktoré pomôžu, aby
sa z dospelých a detí stali šťastní ľudia, spokojní sami so sebou, vďaka
čomu si spoločne strávený čas užívajú.

Čas zázrakov
Montgomeryová H., 2019. Ikar
Čas zázrakov je základná príručka, ktorá vás prevedie
prvými dvoma rokmi dieťaťa a poskytne vám informácie
potrebné v tomto rozhodujúcom životnom období.
Psychologička
a
rodinná
terapeutka Hedviga
Montgomeryová predstavuje rodičom sedem jednoduchých
krokov, ktoré im pomôžu uspieť v úlohe rodičov, a odpovie
im na základné otázky ohľadom spánku, dojčenia,
každodennej starostlivosti, reči a výchovy.

Ako prežiť škôlku
Montgomeryová, H., 2020. Ikar
Táto kniha vám pomôže obstáť v nasledujúcich rokoch plných
detskej fantázie, citových kotrmelcov a veľkých zmien.
Prináša užitočné rady a tipy, ako to všetko zvládnuť. Vaša
rodičovská úloha bude totiž od tejto chvíle oveľa náročnejšia.

Ako prežiť školské roky
Montgomeryová, H.,2021. Ikar
Základná príručka, bez ktorej sa nezaobídu rodičia všetkých
školákov. Keď deti nastupujú do školy, podnikajú prvé kroky do
sveta dospelých. Je to čas plný výziev, vzostupov i pádov,
tajomstiev a neistôt. Zdanlivo neprekonateľné emócie,
nezastaviteľná energia a nepokoj formujú každodenný život
školákov. Úlohou rodičov je prežiť tieto búrky spoločne, byť pre
dieťa oporou a vydláždiť mu cestu, aby sa stalo súčasťou tohto
sveta. Kniha sa okrem iného venuje aj aktuálnym otázkam,
ako sú šikana, sexualita, sociálne siete, ale aj rozpad rodiny a
spolužitie s novými partnermi rodičov.
Ako prežiť roky s tínedžerom
Montgomeryová, H.,2022. Ikar
Kniha sa okrem iného venuje témam ako škola, rešpekt,
šikana, sociálne siete, spánok a stres, prebúdzajúca sa
sexualita, telo, vzhľad a stravovanie, alkohol, drogy, večierky.
Presvedčí vás, aké dôležité je viesť nezáväzné rozhovory, aj
ponúkne
návod,
ako
riešiť
osobitné
problémy.
Rodina dodáva dieťaťu pocit bezpečia a istoty, predstavuje
preň bezpečné útočisko. Puberta je však obdobím, keď tento
základný tábor opúšťa. Musí vykročiť do sveta a vydať sa na
cestu hľadania samého seba.
Maturita z matematiky. Didaktický test 2022–2023
Gazárková D.,Králová M.,Navrátil M., Ondráčková I.,
Vobecká,B., 2021.Didaktis
Komplexná príručka zostavená podľa platného katalógu
požiadaviek umožní maturantom efektívnu prípravu na spoločnú
časť maturitnej skúšky z matematiky tvorenú didaktickým testom.
Publikácia má okrem častí, ktoré obsahujú informácie o skúške a
štruktúre testu, dve hlavné časti - zbierkovú časť a cvičné
didaktické testy. K úlohám v zbierkovej časti je pripravený kľúč
spolu s nápovedou.

Mám to o sobě říct?
Jak se vypořádat se stigmatem duševní nemoci
Hubner,A.,2022.Portál
V knihe Mám to o sebe povedať? zúročuje autorka svoje
skúsenosti poradkyne a lektorky a snaží sa ľuďom s duševným
ochorením pomôcť v tom, aby sa v maximálnej miere zapojili
do spoločnosti a fungovali nezávisle. Dáva praktické rady, v
akej miere o svojej chorobe hovoriť napríklad pri pracovnom
pohovore alebo na prvom stretnutí a ako sa vysporiadať so
stigmou, ktoré človeku dáva nielen spoločnosť, ale aj on sám.
Cieľom knihy je stručným, výstižným jazykom posilniť a dať
nádej. Kniha je určená pre ľudí s duševným ochorením, ale aj
pre ich blízkych a profesionálov, ktorí s nimi pracujú.
Naslouchat je umění
Telléus, A., 2022.Portál
Kniha sa zameriava na schopnosť efektívne, neagresívne a bez
odsúdenia načúvať sebe i druhým a využívať ju pre účinnú
medziľudskú komunikáciu. Je doplnená zrozumiteľnými
príkladmi z praxe a ponúkajú čitatelia množstvo nástrojov, ako
dokázať lepšie porozumieť druhým, aj námety na premýšľanie
v závere každej kapitoly.

Psychologie vítězství
Petráš,V.,2022. Portál
Táto kniha je praktickým a efektívnym nástrojom pre tých, ktorí na
sebe chcú pracovať – či už sa jedná o športovcov, na ktorých sa
obracia primárne, alebo o kohokoľvek iného. Jej ciele je pomôcť
ľuďom posilniť ich psychiku: zaoberá sa motiváciou, sebadôverou
a sebavedomím, koncentráciou, zvládaním tlaku a radom ďalších
tém. Zrozumiteľne a prakticky vysvetľuje kľúčové témy a využíva
na to desiatky konkrétnych príkladov a príbehov zo sveta športu, a
to tak, aby každý čitateľ mohol okamžite zapracovať jednotlivé
témy a odporúčania do svojho športového výkonu, tréningu, ale
aj bežného života.

Terapie duše
Moore, T., 2022.Portál
Hlboká, a napriek tomu praktická a zrozumiteľná kniha. Kniha
Terapie duše je svojim spôsobom vyvrcholenie diela Thomase
Moora, známeho autora bestsellerov, ako je Kniha o duši alebo
Temnej noci duše. Zatiaľ čo v predchádzajúcich prácach skúmal
dušu v najrôznejších podstatných oblastiach našich životov zamestnanie, rodina, náboženstvo..., v tejto múdrej knihe sa
vracia k základom svojho osobného povolania: vykonávanie
záujemcov z radov terapeutov, psychológov, psychiatrov,
duchovných, sociálnych pracovníkov a iných v tom, ako
ponúkať starostlivosť o dušu tým, ktorým pomáhajú.

Dobrodružství sebeobjevování
Grof, S.,2000.Gemma89
Zrozumiteľný sprievodca pre sebapoznanie aj psychoterapiu z
hľadiska nového rozšíreného modelu ľudskej psychiky.
Priekopnícke dielo predkladajúce prvýkrát súhrn poznatkov
autora z výskumov v rámci nového vedného odboru –
transpersonálnej psychológie.

Inkluzívna škola
Mgr.Belovičová, I.,PhDr.Böhmerová, A.,
PhDr. Havrila,M. PhD., 2022. Raabe
Publikácia Inkluzívna škola je určená všetkým, ktorí pracujú
so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Pedagogickým a odborným zamestnancom ponúka aktuálne
informácie o možnostiach a výzvach inklúzie a tipy na
úspešnú kooperáciu.

Inovatívna škola
Ing.Falťanová, E.,PaedDr. KubovičováIng,M.,
Laššák,V. PhD, 2022.Raabe
Inovácie vo vzdelávaní sú nutné, skôr, či neskôr musí každá škola
prijať zmeny tak, aby dosiahla vyššiu kvalitu a efektivitu
vzdelávania, vyššiu kvalitu školy. Ak škola nepôjde touto cestou
môže sa stať, že bude zaostávať vo výsledkoch, v regionálnom a
celoštátnom porovnaní, v úspešnosti žiakov na prijímacích
konaniach a pod. Ak sú prijaté vhodné inovácie vo vzdelávaní,
uplatňujú sa vo výchovnovzdelávacom procese a nie sú
zohľadnené a zapracované v školskom vzdelávacom programe,
školu môže postihovať.

Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti
PaedDr.Tekelová,M.,prof.PhDr.Lechta,V.,
doc. PaedDr.Kováčová,B.,2022.Raabe
Obsahuje teoretické informácie o dyslexii, dysortografii,
dysgrafii, dyskalkúlii, poruche pozornosti, hyperaktivite a jej
dôležitou súčasťou sú tiež ilustrované pracovné listy pre
žiakov na 1. stupni ZŠ, ale aj špeciálnych škôl a špeciálnych
tried využiteľné nielen na vyučovaní, ale i v školskom
klube alebo doma.

Konflikty v škole
Lauková,N., 2018,Raabe
Sprievodca, ktorý pedagógov naučí reagovať na konflikty
správne tak, aby ich zvládali a aby ich neovládali. Zoznamuje
s problematikou konfliktov v škole na reálnych situáciách a v
zásadných oblastiach. Pomáha rozvíjať zručnosti pedagógov
pre správne zvládnutie konfliktov.

Pedagogy of the Oppressed
Freire,P.,2017. Penguin Books Ltd
Radikálny medzinárodný klasik Paul Freireh argumentuje, že
„vzdelanie je sloboda“, tvrdí, že tradičné vyučovacie štýly
udržujú chudobných bezmocných tým, že s nimi zaobchádzajú
ako s pasívnymi, tichými príjemcami vedomostí. Táto
priekopnícka kniha, založená na Freirovej vlastnej skúsenosti s
vyučovaním chudobných a negramotných študentov v jeho
rodnej Brazílii a na celom svete, namiesto toho naznačuje, že
prostredníctvom spolupráce, dialógu a kritického myslenia si
každá ľudská bytosť môže rozvinúť zmysel pre seba a naplniť
svoje právo byť počutý.
Transition Programs for Children and Youth With Diverse Needs
Scorgie,K.,2022. International Perspectives on Inclusive
Education
Zväzok 18 medzinárodných pohľadov na inkluzívne vzdelávanie
ponúka viaceré medzinárodné pohľady na prechody pre deti a
mládež s rôznym zázemím a špeciálnymi potrebami. Prechodové
prístupy sa pozerajú od raného detstva cez stredoškolské
vzdelanie a do prostredia na pracovisku pomocou jedinečného
zbližovania integrácie výskumu a praxe v školách, na
pracoviskách, v organizáciách a komunitách. Efektívne programy,
intervencie a stratégie založené na dôkazoch sú tiež zahrnuté v
celom dokumente so silným dôrazom na partnerstvá spolupráce,
ktoré sú základom všetkých aspektov prechodu.
Dyslexia and Inclusion
Gavin,R., 2019. Taylor & Francis Ltd
Teraz v plne aktualizovanom treťom vydaní táto kniha vybaví
všetkých učiteľov potrebnými znalosťami o dyslexii, aby ju bolo
možné efektívne pochopiť a zvládnuť v bežnej triede. Tento
zdroj ponúka komplexné poradenstvo a podporné stratégie a je
založený na Reidových smeroch pre úspešné začlenenie:
uznávanie rozdielov, rozpoznanie silných stránok, pochopenie
toho, čo znamená inklúzia, plánovanie pre prax a
zabezpečenie dosiahnuteľných výsledkov úloh.

Inclusive Teaching in a Nutshell
Cosgrove,R., 2020, A Speechark Book
Inkluzívne vyučovanie v skratke je názorná, ľahko čitateľná a
úprimná príručka pre učiteľov, ktorí hľadajú praktické spôsoby,
ako prispôsobiť výučbu potrebám všetkých žiakov. Poskytuje
užitočný rámec na uvažovanie o inklúzii a zapájaní žiakov a
povzbudzuje čitateľa, aby uvažoval o svojich prístupoch v
triede. Vysvetľuje, ako zabezpečiť inkluzívne prostredie
a ponúka priame vysvetlenia bežných prekážok učenia a toho,
ako sa môžu prejaviť v triede.

Creating Sensory Smart Classrooms
Chaves, J., Taylor.,2021. Taylor & Francis Ltd
Táto
komplexná
príručka
pomáha
čitateľom
pochopiť
neurobiológiu za problémami zmyslového spracovania a regulácie,
rozpoznať, kedy je študent nadmerne alebo nedostatočne
stimulovaný, a integrovať rôzne zmyslové vstupy do školského
prostredia. Praktické a dostupné kapitoly podporujú pochopenie
toho, ako zmyslové spracovanie ovplyvňuje správanie v triede a
ako ochranné vzťahy v kombinácii so zmyslovými stratégiami
pozitívne ovplyvňujú reguláciu študentov s cieľom zlepšiť
výsledky vzdelávania. Je nabitá užitočnými príkladmi a
je to nevyhnutné čítanie pre učiteľov, ktorí chcú rozvíjať
vedomosti a zručnosti, ktoré potrebujú na navrhovanie
zmyslovo inteligentných prostredí, ktoré podporujú všetkých študentov.

