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Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji

Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji (ang. World Creativity and
Innovation Day), obchodzony corocznie 21 kwietnia, ma na celu
zachęcanie do twórczego myślenia oraz poszukiwania nowych,
innowacyjnych rozwiązań. W obchody tego święta włącza się wiele
placówek i instytucji z dziedziny edukacji, kultury, nauki, gospodarki oraz
biznesu.

Polecamy naszym czytelnikom ciekawe pozycje książkowe na temat
kreatywności, innowacji oraz twórczego myślenia. Wszystkie
zaprezentowane książki można wypożyczyć w Centrum Doskonalenia
Nauczycieli Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie Filii w Turku.



Alternatywy w edukacji

Alternatywy w edukacji / pod redakcją naukową
Bogusława Śliwerskiego i Andrzeja Rozmusa. -
Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls ; Rzeszów :
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2018

Sygnatura: 48269

Czytelnik może zadać sobie pytanie: co wnosi lektura
tej książki, skoro powstało już tyle innych publikacji
tematycznych? (…) Specyfika tego tomu polega na
tym, że każdy z autorów poddaje analizie
codzienność edukacyjną i za pomocą
charakterystycznego dla siebie instrumentarium
opisuje doświadczenia alternatywności.

Z przedmowy dr. hab. Wiktora Żłobickiego



Bez szablonu

Bez szablonu : twórcza praca dydaktyczna
w doświadczeniach nauczycieli akademickich /
Zofia Okraj. - Wydanie pierwsze. - Warszawa :
Difin, 2019

Sygnatura: 48878

Autorka książki – dr Zofia Okraj – bardzo starannie i
wnikliwie diagnozuje i analizuje twórczą pracę
dydaktyczną nauczycieli akademickich, szukając
odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że ich praca jest
innowacyjna, efektywna i niesztampowa. W książce
znajdziemy między innymi studium przypadku
twórczej pracy dydaktycznej prof. dr. hab. Stanisława
Dylaka oraz prof. dr. hab. Eugeniusza Józefowskiego.



Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności

Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności /
Krzysztof J. Szmidt. - Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 2017

Sygnatura: 47988

Książka wydana została w ramach serii Twórczość
i Edukacja. Autor tego tomu zawarł w nim wyniki swoich
dotychczasowych refleksji z zakresu pedagogiki
twórczości. Publikacja obejmuje opisy i analizę
procesów twórczych, refleksję nad pedagogiką ich
inspirowania i utrwalania, a także prezentację metod
badania twórczości.



Kreatywność: mózg w dobie innowacji

Kreatywność : mózg w dobie innowacji /
Elkhonon Goldberg ; przekład Anna i Marek
Binderowie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2018

Sygnatura: 48318

Uważam, że książka Profesora Goldberga jest
wyjątkową pozycją z kilku powodów. Po pierwsze,
choć tematyka twórczości nie jest nowa, na rynku
wydawniczym nie ma publikacji, która
w kompleksowy sposób wyjaśniałaby neuronalne,
psychologiczne i kulturowe podstawy twórczości. Po
drugie (…) książka napisana jest bardzo przyjaznym
językiem.
Z recenzji dr. hab. Michała Harciarka, prof. UG



Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu

Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu :
jak zapewnić uczniom sukces / Robert J.
Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko. -
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
2018

Sygnatura: 48468

Książka to podręcznik metodyczny dla nauczycieli
wszystkich szczebli edukacyjnych. Każda z pięciu
części podręcznika zawiera wstęp teoretyczny, cele
ćwiczeń, zadania dydaktyczne z prostymi
instrukcjami, narzędzia do samooceny oraz przykłady
lekcji z różnych etapów kształcenia. Książkę można
polecić każdemu nauczycielowi oraz studentowi
przygotowującemu się do pracy w szkole.



Pedagogika innowacyjności

Pedagogika innowacyjności : między teorią
a praktyką / Beata Przyborowska. - Toruń :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, 2013

Sygnatura: 46479

Beata Przyborowska podjęła się zadania użytecznej
teoretycznie, metodologicznie i praktycznie próby
określenia podstaw pedagogiki innowacyjności (…).
Autorka dobrze wprowadza czytelnika w zagadnienia
innowacyjnej funkcji pedagogiki, pedagogii
innowacyjnych, poznawczych i praktycznych podejść
do innowacji i do dotychczasowego dorobku
w dziedzinie refleksji nad innowatyką pedagogiczną…

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Palki



Trenuj mózg z Neuronkiem

Jesienne przygody w Neuronkowym Lesie /
Magdalena Bury, Aleksandra Matyjasek. - Kraków
: Wydawnictwo Edukacyjne, 2017

Sygnatura: 48066

Publikacja to zbiór ćwiczeń dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dotkniętych
zaburzeniami rozwojowymi. Wykonując je, najmłodsi
mogą rozwijać procesy poznawcze, sprawności
językowe i narracyjne, bawić się i uczyć. Poznając
przygody sympatycznego Neuronka, dzieci uczą się,
jak rozwiązywać problemy i podejmować decyzje.
Książka stanowi cenną pomoc dla logopedów,
pedagogów, psychologów w przygotowywaniu zajęć
edukacyjnych i terapeutycznych.



Zabawy z ryżem

Zabawy z ryżem : edukacyjne zabawy rozwijające
kreatywność i integrację sensoryczną /
Aleksandra Świstak, Mateusz Świstak. - Gdańsk :
Wydawnictwo Harmonia, 2015

Sygnatura: 47777

Ta książka to zbiór ciekawych pomysłów na
kreatywne i przyjemne spędzenie czasu z dzieckiem.
Może być wykorzystywana przez rodziców oraz
nauczycieli, którzy poszukują inspiracji do
prowadzenia kreatywnych zajęć. Autorzy książki
pokazują, jak wykorzystać ryż do tworzenia zabaw
edukacyjnych, których głównym celem jest rozwój
zmysłów dziecka. W książce znajdziemy pomysły na
przeprowadzenie „ryżowych doświadczeń”.
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