
PBW Filia w Skoczowie poleca w grudniu: 
 

100 pomysłów, jak dobrze zarządzać klasą / 
Alain Corneloup ; przekład Katarzyna Panfil. - 
Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. 
 
Skoczów: 16504 
Milówka: 15059 
 
Poradnik jest skierowany do nauczycieli 
przedszkoli i szkół podstawowych, którzy 
napotykają problemy w zarządzaniu klasą. Każdy 
z przedstawionych tu pomysłów sanowi rezultat 
wielu lat pracy w nauczaniu. Jak zarządzać klasą? 
Jak dostosować się do szkolnego środowiska? 
Czy wszystkie czynniki mające wpływ na 
funkcjonowanie klasy są równie ważne? Na te 
pytania i wiele innych niniejsza książka wskazuje 
odpowiedzi                         w formie rzeczowych, 
funkcjonalnych pomysłów, które skłaniają 
czytelnika do refleksji nad jego własną praktyką. 
 

Opis wg okładki 

Narkotyki, dopalacze, nowe środki 
psychoaktywne : co warto wiedzieć? : jak 
chronić dzieci i młodzież? / Mariusz Z. 
Jędrzejko, Tomasz Białas, Zbigniew Staśczak. - 
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra ; 
[Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej 
- Oficyna Wydawnicza von Velke, 2018. 
 
Skoczów: 16470 
Bielsko-Biała: 120137 
 
Publikacja mówi o kondycji współczesnej 
młodzieży, daje diagnozę problemów 
narkomanii w Polsce. Można ją polecić 
każdemu, kto zajmuje się procesami socjaliz. i 
wychowawczymi nadchodzących pokoleń. 
Pracę tę wyróżnia umiejętne wszczepienie 
naukowych kwestii w popularny charakter 
książki, wyjątkowość układu i wizualizacja 
treści, klarowność i jasność językowa. 
 

Oprac. wg okładki 



Motywuj do komunikacji! : 300 ćwiczeń, gier i 
zabaw dla dzieci z autyzmem / Simone Griffin, 
Dianne Sandler ; przekład: Ryszard Zajączkowski. 
- Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia - 
Harmonia Universalis, 2018.  
 
 

Skoczów: 16516 
Milówka: 15085 
 
Podczas tworzenia książki autorki miały na 
uwadze przede wszystkim rodziców i opiekunów 
dzieci z autyzmem. Prezentowane gry i ćwiczenia 
mogą być przydatne również dla nauczycieli                     
i terapeutów. Wiele pomysłów nadaje się dla 
nastolatków oraz innych członków rodziny. 
 
 

Opis wg okładki 
 
 
 

 

Edukacja zdrowotna z elementami teorii 
wychowania : przewodnik dydaktyczny / 
redakcja naukowa Paweł Chruściel, 
Wiesław Ciechaniewicz. - Warszawa : 
PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. 
 
Skoczów: 16485 
 
Zaletą tej pozycji jest połączenie 
zagadnień dydaktycznych z teorią 
wychowania, co poprawia efektywność 
edukacji zdrowotnej. Tematy 
opracowano w sposób encyklopedyczny, 
kierując się zasadą przejrzystości. 
Dodatkową zaletą jest możliwość 
wykorzystania zawartych treści w sposób 
aktywizujący edukowanych poprzez 
nauczanie problemowe. 
 

Opis wg okładki 
 
 
 
 
 



Praktyczny poradnik terapii wad wymowy :   
u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym 
szkolnym / Sandra Glej. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2018.  
 
Skoczów:  16524 
Milówka: 15046 
Bielsko-Biała: 120159 
 
 
 
Poradnik został napisany z myślą                               
o początkujących logopedach. Celem książki 
jest usystematyzowanie i podanie 
praktycznych informacji oraz wskazówek 
potrzebnych w codziennej terapii. 
 
 

Opis wg wstępu 
 
 
 
 

 

Ambasadorki wychowania : poglądy 
pedagogiczne polskich kobiet w II połowie 
XIX i początkach XX wieku / Joanna 
Falkowska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. 
 

Skoczów: 16480 
 
 
W książce poddano analizie dorobek polskich 
autorek prac pedagogicznych w zakresie 
kształcenia charakteru, wychowania do 
wartości, kształtowania umiejętności 
samodzielnego działania, niezależnego 
myślenia i odpowiedzialności za własny 
rozwój. 
 
 

Opis wg okładki 
 
 
 
 


