Adnotowane zestawienie nowości wydawniczych z zakresu
literatury pedagogicznej dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, dostępnych w buskiej filii Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – wrzesień 2017.
1. Bauer, Joachim : Granica bólu ; o źródłach agresji i przemocy / Joachim
Bauer. – Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015. – 415, [1] s. Sygn.
43299 Wypożyczalnia
Zygmunt Freud uznał, że agresja jest jednym z ludzkich popędów, i tym samym
uczynił ją swego rodzaju mistyczną siłą. Konrad Lorenz widział w niej wyraz "tak
zwanego zła" w ludzkiej naturze. Bez agresji ludzkość by nie przetrwała - przyznaje
autor Granicy bólu - ale założenia Freuda i Lorenza są błędne. Agresja jest czysto
neurobiologicznym fenomenem i nie ma w sobie nic z mistyki. Darwin za najsilniejszy
z ludzkich popędów uznał potrzebę przynależności i skłonność do zachowań
społecznych. Odkrycia współczesnej neurobiologii przyznają mu rację. Ostracyzm,
brak akceptacji, piętnowanie odmienności i ignorowanie zasady równych szans to
poważne przyczyny agresji zarówno w wydaniu indywidualnym, jak i grupowym.
Najskuteczniejsze środki zapobiegające agresji i przemocy to zdrowe więzi, dobra
edukacja i świadome wychowanie.
2. Jówko, Ewa : Kultura nauczycieli a kultura uczniów : implikacje
wychowawcze / Ewa Jówko. – Warszawa : Wydawnictwo „Difin”, 2016. – 162 s.
Sygn. 43324 Czytelnia
Publikacja przedstawia nowe spojrzenie na kulturę szkoły poprzez kulturę
człowieka (nauczyciela i ucznia), a nie tylko kulturę organizacji. W prezentowanej
monografii ukazano, że aspekt dotyczący kultury uczniów i nauczycieli stanowi
podwalinę dla kultury każdej szkoły. Autorka jest przekonana, że to właśnie ostatni
z wymienionych czynników, głównie jednak kultura nauczycieli, ma decydujące
znaczenie w kształtowaniu kultury pracy szkoły: klimatu społecznego, stylu
kierowania, oraz stosunków interpersonalnych pomiędzy wszystkimi podmiotami
edukacyjnymi. Weryfikacja wiedzy o kulturze szkoły (szczególnie kulturze osobistej
i osobowej nauczycieli oraz uczniów) i jej bogacenie wydaje się konieczna.
3. Kohn, Alfie : Wychowanie bez nagród i kar : rodzicielstwo bezwarunkowe
/ Alfie Kohn. – Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, 2013. – 268, [3] s. Sygn.
43422 Wypożyczalnia
Autor opisuje negatywne skutki nadmiernej kontroli nad dziećmi. Przedstawia
mocne argumenty przeciwko stosowaniu kar, nagród i pochwał. Zwraca uwagę na
szkodliwą presję sukcesu ciążącą na współczesnych dzieciach i młodzieży. Uczy
rozumienia punktu widzenia dziecka. Przedstawia zasady rodzicielstwa i miłości
bezwarunkowej.
4. Molska, Ewa : Kaktusy dojrzewania : scenariusze lekcji wychowawczych
nie tylko dla gimnazjum / Ewa Molska. – Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2011. –
163, [1] s. Sygn. 43313 Wypożyczalnia
Publikacja zawiera 20 scenariuszy lekcji wychowawczych stanowiących spójny
cykl zajęć, pozwalających uczniom poznać się wzajemnie, zintegrować, uwrażliwić

na innych, rozwinąć własną osobowość, radzić sobie z uczuciami i emocjami, a także
poznać zasady dbania o środowisko i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
5. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych : podstawy pomocy
przedmedycznej / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Tadeusz Zagajewski,
Tomasz Zagajewski. – Pułtusk-Warszawa. – Oficyna Wydawnicza „ASPRA-JR”,
2015. – 86, [1] s. Sygn. 43389 f. Wypożyczalnia
Opracowanie przedstawia kluczowe kwestie, zasady oraz metodologię
(algorytmy) postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej
(przedmedycznej) pomocy osobie znajdującej się pod wpływem narkotyków lub
substancji działających podobnie (dopalacze, niemedyczne zastosowanie niektórych
leków). Na tyle, ile wymaga tego przyjęty przez autorów model publikacji, prezentuje
także uwagi dotyczące zagrożeń wynikających z rozwoju problemu narkotykowego i
dopalaczowego.
6. Spitzer, Manfred : Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze
zdrowie / Manfred Spitzer. – Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2016. –
455, [1] s. Sygn. 43261 Czytelnia
Intensywne korzystanie z mediów prowadzi do utraty empatii i umiejętności
traktowania innych z szacunkiem. Wyobcowanie powoli staje się problemem całych
społeczeństw. A ciemne strony sieci – mobbing, oszustwa i przestępczość
internetowa – są ogromnym zagrożeniem dla nas wszystkich. Dawniej internet służył
swobodnej wymianie informacji. Dziś zamienił się w światową dzielnicę czerwonych
latarni i potwora inwigilacji. Autor bestsellerów prof. Manfred Spitzer, renomowany
psychiatra i neurobiolog, przedstawia alarmujące wyniki współczesnych badań nad
zdrowotnymi zagrożeniami wynikającymi z cyfryzacji naszego życia. Na przykładzie
obszernych międzynarodowych danych naukowych autor pokazuje, w jaki sposób
intensywne korzystanie z mediów szkodzi naszym ciałom i umysłom. Manfred Spitzer
usilnie ostrzega przed bagatelizowaniem cyfrowego zagrożenia i postuluje radykalne
ograniczenie cyfrowej konsumpcji – dla dobra całego społeczeństwa.
7. Teatr w bibliotece : doświadczenia i praktyka / pod red. Małgorzaty
Pietrzak. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. – 122, [2] s.
Sygn. 43409 Wypożyczalnia
Publikacja jest skierowana do bibliotekarzy, nauczycieli, animatorów kultury,
pedagogów, którzy pracują z zespołami amatorskimi przy realizacji różnorodnych
form teatralnych oraz z wykonawcami indywidualnymi. Przybliża doświadczenia i
praktykę tych, którzy od głośnego czytania, poprzez różne formy sztuki żywego słowa
i przedstawienia teatralne, nie tylko wyzwalają potencjał twórczy uczestników swoich
zajęć – dzieci, młodzieży, dorosłych, ale opowiadają konkretne historie ludzi, miejsc i
wydarzeń artystycznych.
8. Winczewski, Piotr : Zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia :
scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki
korekcyjnej / Piotr Winczewski. – Warszawa : Wydawnictwo „Difin”, 2016. – 198
s. Sygn. 43429 Czytelnia
Książkę przygotowano z myślą o studentach fizjoterapii, wychowania fizycznego
oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, którzy zamierzają w przyszłości
prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne adresowane do dzieci. Może być ona
także przydatna praktykom wykonującym już ten zawód, którzy znajdą w nim
przypomnienie i odzwierciedlenie uznanych zasad usprawniania ruchowego

kilkulatków. Zaprezentowane w książce pomysły mogą także wykorzystać rodzice w
trakcie domowych ćwiczeń z własnymi dziećmi.
9. Wychowanie patriotyczne : pedagogika – polityka bezpieczeństwa –
polityka historyczna / pod red. Konrada Henninga. – Łódź : Wydawnictwo
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2017. – 356 s. Sygn. 43423 Czytelnia
Autorzy publikacji przedstawiają idee wychowania patriotycznego i jego różne
oblicza, jak również prezentują przykłady, w jaki sposób współczesna szkoła
kształtuje postawy patriotyczne wśród uczniów.

