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Wychowując dziecko z autyzmem : pozytywne 

strategie oparte na terapii behawioralnej / Victoria M. 

Bone ; tł. Maria Moskal. Kraków: Wyd. UJ, 2020. 

 

Skoczów:  w 17319 

Bielsko-Biała:  w 121720 

Milówka:  w 15 782 

Autorka w przystępny sposób przedstawia zasady 

stosowanej analizy zachowania (SAZ) oraz wyjaśnia jej 

skuteczność w terapii osób z autyzmem. Pokazuje 

narzędzia do stworzenia spersonalizowanego planu 

zmiany zachowania, służącego wzmocnieniu 

pozytywnych i eliminowaniu niechcianych lub trudnych 

zachowań. Wskazówki zawarte w książce pomogą w 

wypracowaniu pozytywnych strategii opierających się na 

mocnych stronach dziecka, które pozwolą mu rozwinąć 

ważne dla niego umiejętności. Wdrożenie ich w 

codziennym życiu umożliwi mu poczynienie postępów, 

które będą dla wszystkich źródłem radości i zadowolenia. 

Opis wg okładki 

 

Dziecko w rodzinie / Maria Montessori ; przekład Luiza 

Krolczuk-Wyganowska ; redakcja naukowa polskiego 

wydania Sylwia Camarda. Warszawa : PWN ; 

Amsterdam : we współpracy z Association Montessori 

Internationale ; [Poznań] : we współpracy z Fundacją 

Villa Montessori., 2020. 

Skoczów: w 17 331 

Bielsko-Biała: w 121618 

Cieszyn: 30 334 

Ponad 100 lat temu Maria Montessori stworzyła system 

edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na 

pedagogikę, akcentując pracę „dla dziecka”                                  

i odkrywając jego naturalny, kierowany wewnętrznymi 

silami rozwój. W myśl tej metody należy stworzyć 

dziecku przestrzeń pozwalającą na spontaniczność i 

twórczość oraz umożliwić wszechstronny rozwój. 

Koncepcja M. Montessori przyczyniła się do zmiany 

tego, w jaki sposób pojmujemy dzieciństwo. 

Opis wg okładki 



Zajęcia plastyczne w aktualizowaniu potencjalności 

twórczej dzieci : eksperymentalny program zajęć 

plastycznych inspirowanych wybranymi współczesnymi 

nurtami w sztuce wizualnej / Iwona Tomas. Toruń : 

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. 

 

Skoczów: w 17 324 

 

Książka stanowi sprawozdanie z działań badawczo-

edukacyjno-artystycznych podjętych w ramach 

eksperymentu w szkole podstawowej. W publikacji 

dokonano przeglądu zagadnień zw. z pojęciem 

twórczości i ze sztuką oraz zaprezentowano program 

niekonwencjonalnych zajęć plastycznych wraz                            

z wynikami badań. Zajęcia plastyczne zostały 

potraktowane jako szczególny rodzaj 

eksperymentowania i doświadczania, a także 

przeżywania, odczuwania i komunikowania się ze sobą 

i światem zewnętrznym. 

 

Opis wg okładki 

Balbutologopedia : terapia, wspomaganie, wsparcie / 

redakcja naukowa Jacek J. Błeszyński. Toruń : Wyd. 

Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, 2020 

 

Skoczów: w 17 317 

Bielsko-Biała: w 121 598 

Cieszyn: w 30 329 

 

Książka poświęcona jest niepłynności mowy w kilku 

kategoriach: w ujęciu logopedycznym, 

najistotniejszym w zakresie diagnostyki jak                             

i prowadzenia działań naprawczych. Kolejne 

rozdziały poświęcone są problemom terapii, 

wspomagania i wsparcia. Do podzielenia się wiedza 

zaproszono przedstawicieli środowisk naukowych              

z różnych środowisk akademickich, a także 

terapeutów i osoby wspomagane. 

 

Opis wg okładki 

 

 

https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22Toru%C5%84+%3A+Wydawnictwo+Naukowe+Uniwersytetu+Miko%C5%82aja+Kopernika%22&index=5
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22Toru%C5%84+%3A+Wydawnictwo+Naukowe+Uniwersytetu+Miko%C5%82aja+Kopernika%22&index=5


Sieroctwo jako problem społeczny i moralny / 

Tomasz Gwoździewicz. Katowice : Księgarnia Św. 

Jacka, 2020. 

 

Skoczów: w 17 298 

Cieszyn: w 30 293 

 

Książka porusza problem sieroctwa, z którym 

społeczeństwa zmagają się od najdawniejszych czasów, 

i które sprawia, że dzieci nie mają możliwości 

wzrastania i rozwoju w swojej własnej rodzinie. Autor 

w kolejnych rozdziałach pracy nie tylko ukazuje rolę 

rodziny jako podstawowego środowiska życia                              

i rozwoju człowieka, ale także omawia samo zjawisko 

sieroctwa, jego przyczyny i następstwa, możliwości 

rozwiązania jego problemu oraz wskazuje na wyzwania 

duszpasterskie w obliczu tego zjawiska. 

 

Opis wg okładki 

 

Dyplom z internetu : jak korzystać z internetu 

pisząc prace dyplomowe? / Kazimierz Pawlik, 

Radosław Zenderowski.  Warszawa : CeDeWu 

 

Skoczów: 17 302 

 

Niniejsza książka została napisana z myślą o tych 

wszystkich, którzy chcieliby napisać swoje prace 

zaliczeniowe bazując w przeważającej mierze na 

zasobach internetowych, a jednocześnie nie narażać 

się na oskarżenia o ?pójście na łatwiznę" i pisanie 

pracy ?po najmniejszej linii oporu". Autorzy 

udowadniają, że w Internecie (to znaczy bez 

wychodzenia z domu), znaleźć można wiele 

wartościowych opracowań i materiałów 

źródłowych. Tradycyjne biblioteki są co prawda 

nadal ważnym źródłem informacji naukowej, ale 

nawet i one współcześnie wiele swoich zasobów 

udostępniają w Internecie. W ostateczności przez 

Internet można zamówić w nich drukowane pozycje 

książkowe, które w określonym miejscu i czasie 

czekają na odbiór. 

Opis wg okładki 

https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22Katowice+%3A+Ksi%C4%99garnia+%C5%9Aw.+Jacka%22&index=5
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22Katowice+%3A+Ksi%C4%99garnia+%C5%9Aw.+Jacka%22&index=5
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22Warszawa+%3A+CeDeWu%22&index=5

