Výber z knižných
noviniek Slovenskej pedagogickej knižnice
Ako hovoriť s malými deťmi, aby nás počúvali
Faber, J., King , J., 2022. Lindeni

Táto kniha je zameraná na bežné výzvy a konflikty. Vám poskytne základný
manuál komunikačných stratégií. Nájdete v nej i kapitolu, ktorá sa venuje
špeciálnym potrebám detí s poruchami autistického spektra a senzorického
spracovania.

Digitální rodičovství
Jak pomoci dětem vybudovat si zdravý vztah k technologiím
Rogers-Whitehead C., 2022. Grada
Ako rodičia sa mnohokrát nestretávame len s nedostatočnou znalosťou
moderných technológií, ale aj s nesprávnym pochopením vývojových fáz svojich
detí. V dôsledku toho môžeme na deti klásť nereálne očakávania. Prístup detí
k technológiám sa s vekom premieňa úmerne s tým, ako sa vyvíja ich mozog.
Čo funguje u trojročného dieťaťa, rozhodne nebude mať úspech u tínedžera.
S pomocou tejto knihy si vybudujete zdravý prístup k digitálnej zodpovednosti.
Odmenou vám budú spokojnejšie vzťahy v rodine a menej stresu vďaka
bezpečnejšiemu používaniu technológií.

Jak číst své dítě
Blom, R.,2022. Franesa
Skúsená holandská autorka ukazuje rodičom malých detí, ako vychovávať tak,
aby to bolo na prospech deťom aj rodičom. Z nespočetných praktických rád a
tipov sa rodičia dozvedia, ako dávať jasné hranice, pravidlá, rytmus a
poriadok. Veľkou pomôckou sú početné príklady z autorkinej vlastnej
poradenskej praxe, ktoré sa týkajú riešenia mnohých ťažkých každodenných
situácií, dobre známych všetkým rodičom.

Keď detstvo bolí
Vyliečte si rany na duši
Lindsay G.,2022. Grada
Ak ste vyrastali s emocionálne nezrelým, nedostupným alebo sebeckým
rodičom, môžete mať v sebe pretrvávajúce pocity hnevu, osamelosti, zrady
alebo opustenia. Môžete na svoje detstvo spomínať ako na čas, keď vaše
emocionálne potreby neboli naplnené, keď boli vaše pocity odmietané alebo
keď ste museli prevziať zodpovednosť za dospelých v snahe kompenzovať
správanie vášho rodiča. Tieto rany si však môžete zahojiť a vďaka tomu sa
posunúť vo svojom živote vpred. V tejto prelomovej knihe klinická
psychologička Lindsay Gibson odhaľuje deštruktívnu povahu rodičov,
ktorí sú emocionálne nezrelí alebo nedostupní.

Mami, oci, ľúbte ma
Arslan Šinková, P., 2022. Fortuna Libri
Ako dať dieťaťu pocit pochopenia, bezpečia a lásky v momentoch,
keď zažíva hnev a cíti sa stratené vo svojich pocitoch? Aj vďaka
vynikajúcim radám autorky môžeme prostredníctvom príbehov
pracovať s deťmi na pochopení a prijatí takej emócie, ako je hnev,
pozrieť sa na príčiny a naučiť ich zvládať vypäté situácie. Vedieť
správne spracovať negatívne emócie je dobrým krokom pri
budovaní zdravého sebavedomia dieťaťa, ktoré bude vďaka tomu
odolné aj voči sociálnopatologickým javom, ako je napríklad
šikana.

Pozerať, počúvať, čítať
Lévi-Straus, C,. 2022. Petrus
Francúzsky antropológ a etnológ Claude Lévi-Strauss v celom svojom
rozsiahlom diele skúmal mnohotvárnu problematiku kultúrnych prejavov
človeka. Či boli predmetom jeho skúmaní mýty, príbuzenské vzťahy alebo
klasifikácie rastlín a živočíchov, často sa pritom obracal k umeleckým
dielam, aby v nich pomocou štrukturálnych metód našiel ukážky tvorivých
schopností ľudského ducha.

Zbav sa stresu raz a navždy
Bulejka, D., 2022. Denis Bulejka
Kniha ZBAV SA STRESU RAZ A NAVŽDY prináša overené a jednoduché
postupy, ktoré vás naučia so stresom pracovať, nech už pochádza
odkiaľkoľvek. Nie nadarmo sa hovorí, že ak dáte človeku rybu, nasýtite ho na
jeden deň. No ak ho naučíte ryby chytať, nasýtite ho na celý život. A to isté
platí aj o knihe, ktorú práve držíte v rukách. Ide o návod, ktorý neponúka
jednorazové riešenia, ale systematický a cielený prístup k životu, v ktorom
stres už viac nemusí byť vašim pánom. Naučte sa ovládať vy jeho.

Inkluzivní speciální pedagogika
Slowík, J., 2022. Grada
Kniha ponúka čitateľom vymedzenie a sprehľadnenie oblastí inkluzívnej a
špeciálnej pedagogiky, ktorým sa autor dlhodobo venuje teoreticky,
výskumne, publikačne aj na úrovni priamej praxe, a najmä ich prepojenie
v koncepte inkluzívnej špeciálnej pedagogiky. Môže byť preto prínosná
nielen pre odborníkov v oblasti pedagogiky a vzdelávania, sociálnej práce
alebo ďalších pomáhajúcich profesií v akademickej sfére aj v profesijnej
praxi, ale rovnako dobre poslúži ako učebnica pre študentov súvisiacich
odborov (učiteľstvo, sociálna práca, psychológia, sociológia, zdravotníckych
odborov a pod.), najmä na úrovni terciárneho a celoživotného vzdelávania.
Tým skôr, že podobným spôsobom u nás doteraz nebol predkladaný obsah
publikačne spracovaný.

Ako sa chrániť pred toxickými ľuďmi
Arabi, S., 2022. Grada

Cítite sa preťažení svetom okolo vás? Trápite sa s požiadavkami iných a
zažívate extrémnu úzkosť alebo stres v časoch konfliktov? Vplývajú na vás
emócie iných ľudí? Vitajte vo svete empatov a vysoko citlivých ľudí, ktorým
je prirodzené pomáhať druhým, a tak sa stávajú ľahkým terčom narcistov
a sebavedomých jednotlivcov, ktorí sa snažia využívať ľudí pre svoj vlastný
prospech. Ako sa však chrániť pred takýmito nezdravými vzťahmi?

Svet starovekého Grécka
Habaj, M., 2022. Perfekt
Spoznávame život v mestách, na poliach, v horách, dostávame sa medzi
roľníkov, rybárov, remeselníkov, intelektuálov, športovcov, ale aj medzi
prostitútky. Nahliadame do vývoja vojenstva, kultúry i náboženstva, do
verejného aj súkromného priestoru rodín. Zisťujeme, ako žili otcovia rodín,
čo zažívali matky a aké detstvo a starobu mali Gréci. Kniha poodhaľuje
spôsob myslenia ľudí, vysvetľuje tradície, ktorými sa v živote riadili,
poukazuje na celé obce i jednotlivcov. Rozpráva príbeh všedného života
od dennej práce cez oslavy, náboženské rituály, sex, násilie až po smrť.

Atlas starověkého Egypta
Levasseur, C., Somaglino, C., 2022. Lingea
Historický atlas opisuje vznik, vývoj a zánik egyptskej civilizácie, všetko
dopĺňa mapkami alebo infografikou. Staroveký Egypt je jednou z dávnych
civilizácií, ktorej obraz nám pripadá veľmi blízky, ale bližšie zoznámenie
určite prinesie mnohé prekvapenia. Čo vieme o spoločnosti, kultúre a
politike starovekej ríše, ktorú symbolizujú pyramídy, múmie faraónov a
hieroglyfy?

Atlas dějin Ruska
François-Xavier Nérard Marie-Pierre Rey, 2022, Lingea
Viac ako 90 doposiaľ nevidených máp a infografík opisuje históriu Ruska s
dôrazom na rôzne regióny obrovského územia. Cárske Rusko bolo oslabené
neskorou modernizáciou, vojnou a revolúciou 1917. Sovietske Rusko bolo
utvárané za nesmierneho politického a sociálneho násilia. V postsovietskom
období sa Rusko po období stiahnutia pokúša znovu spojiť so svojou minulou
veľkosťou.

Gramatika pre cudzincov
Rohová, J., 2022. Raabe
Táto jedinečná pomôcka, aká doteraz na slovenskom knižnom trhu a v našich
školách chýbala, v sebe kombinuje príručku pre učiteľov a učebnicu plnú
pracovných listov pre žiakov. Vznikla predovšetkým so zámerom pomôcť
učiteľom, ktorí majú v triede žiaka cudzinca a chcú, aby si osvojil základy
slovenského jazyka a úspešne sa začlenil do kolektívu triedy. Rovnako tak ale
je k dispozícii pre rodičov cudzincov, ktorí chcú svojim deťom uľahčiť
adaptáciu v slovenskej škole.

Klimatická změna - příčiny, dopady a adaptace
Michal V. Marek,2022. Academia
Čitatelom pomáha ujasniť si vymedzenie vplyvu klimatických zmien v
rámci globálnej zmeny a prináša odborný pohľad na historickú klímu v
Českej republike, príčiny vzniku klimatických zmien, súčasné prejavy a
dôsledky klimatických zmien a v neposlednom rade tiež prináša možnosti
riešenia tohto problému v budúcnosti, vrátane scenárov vývoja .
Dôležitou súčasťou tejto knihy je tiež zamyslenie o súčasnej situácii
spojené s dôsledkami klimatických zmien z morálneho a etického
pohľadu. Táto kniha prináša odpovede na otázky, ktoré si kladú čitatelia
a ľudia, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našej planéty a ktorí chcú
pomôcť pri riešení toho dôležitého celospoločenského problému.

Kyberkultura, hackeři a digitální revoluce
Mareš,P., 2022. Grada
S touto knihou budete sledovať dramatický vývoj kyberkultúry od zrodu
kyberpunku, cez vznik globálnej siete, pôvodne navrhnutej na slobodné
šírenie informácií a virtuálnu spoluprácu, až po dnešnú dobu postfaktickú,
využívajúcu internet na marketingové účely, propagande a šírenie
dezinformácií. Dozviete sa o zásadných hnutiach a novodobých hrdinoch,
bojujúcich za digitálnu slobodu, ktorí sa snažia o zachovanie internetu ako
decentralizovanej zóny v čase, keď sa jeho vývoj uberá už úplne opačným
smerom podlieha mocenskej kontrole, cenzúre a trhovej monopolizácii.

Psychiatria pandémie
Huremović, D., 2022. Springer
Vzhľadom k novonadobudnutým skúsenostiam s prebiehajúcou
pandémiou publikácia umožňuje aj akési čítanie medzi riadkami. Naše
nové a narastajúce informácie umiestňuje do kontinua poznatkov o
šírení a manažmente infekčných ochorení, ich mentálnom spracovaní a
vyrovnávaní sa s nimi. Upozorňuje na duševné zdravie všetkých, ľudí
ohrozených infekčným ochorením, tých, ktorí sú v riziku, že ochorejú a
aj tých, čo chorobou trpia, ale aj poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, či tých, ktorí sa obávajú o zdravie blízkych, alebo o nich
prišli.

Úvod do sveta práce pre stredné školy
Hargašová a kol., 2006. Expol Pedagogika
V učebnici sa žiaci oboznámia s pracovným právom, s ekonomikou súvisiacou
s prácou a pracovným trhom, dozvedia sa niečo o profesijných informáciách
a stratégii profesijného rozhodovania, hľadaní zamestnania, naučia sa, ako
sa uchádzať o zamestnanie alebo ako začať podnikať. Posledná z kapitol je
venovaná príkladom aktívneho učenia sa, obsahuje množstvo rôznych aktivít
pre žiakov a ich vyhodnotenie, ktoré môžu využiť učitelia aj na hodinách
etickej výchovy.

Vybrané aspekty formování profesního přesvědčení
začínajících učitelů
Ševčíková, J., 2022. Univerzita Palackého v Olomouci
Profesijné presvedčenie začínajúcich učiteľov, ktoré je hlavnou témou
monografie s názvom Vybrané aspekty formovania profesijného
presvedčenia začínajúcich učiteľov, je multidisciplinárny fenomén, ktorý
nie je doteraz v odbornej pedagogickej terminológii jednoznačne
etablovaný. Cieľom tejto práce je ukotviť pojem v českej odbornej
terminológii a konštruovať novú teóriu o vzájomných väzbách formovania
profesijného presvedčenia na základe sebareflexie začínajúceho učiteľa, v
súvislosti s jeho vnímaním spokojnosti v profesii. Výskum v kvalitatívnom
dizajne bol realizovaný vo viacerých výskumných líniách, a to v línii life
story a následne potom v línii smerujúcej k zakotvenej teórii, ktorej dáta
boli spracované otvoreným, axiálnym a selektívnym kódovaním. Na záver
boli výsledky oboch línií opakovane analyzované a komparované.

Základy psychoterapie (dotlač)
Kratochvíl, S., 2020. Portál
Obsiahla monografia popredného českého psychoterapeuta predkladá v
prepracovanom vydaní podrobný výklad základných myšlienok vplyvných
smerov súčasnej psychoterapie, podáva inštruktívny prehľad dôležitých
psychoterapeutických metód a poukazuje na možnosti, problémy a výsledky
vedeckého výskumu v psychoterapii. Integratívne a eklekticky orientovaná
práca postihuje prínos jednotlivých smerov pre porozumenie psychogénnym
poruchám a ponúka návod na diferencované využitie osvedčených metód v
praxi.

Odemykání dětského potenciálu
Krůtová-Novotná , K., Mühlfeit , J., 2022. Management Press
Knižné spracovanie kurzov a seminárov pre rodičov, deti a študentov,
ktoré vedie svetovo uznávaný kouč Jan Mühlfeit spolu s lektorkou Katkou
Novotnou, vám pomôže pochopiť, v čom vaše deti vynikajú. Odhalíte,
prečo je dôležité pomôcť deťom objaviť skryté talenty a ako ich môžete
z pozície rodičov podporiť v rozvíjaní ich silných stránok, aby ich začali
efektívne využívať. V živote, v štúdiu a neskôr aj v práci.

