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Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w 

praktyce życia szkolnego / red. Barbara 

Wolny, Małgorzata Lis. - Łódź : 

Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-

Ekonomicznej, 2018. 

 

 

Skoczów:  w 16507 

Bielsko-Biała: P 120171 

 

 

Redaktorom publikacji udało się 

zgromadzić artykuły autorów o nowa- 

torskim spojrzeniu na prezentowaną 

problematykę obejmującą ucznia zdol-

nego, niepełnosprawnego i przewlekle 

chorego. 
 

 

Opis wg okładki 

 

 

 

w listopadzie poleca: 

 

 

Moje dwie głowy / Maja Friedrich. - Wyd. 2. 

rozsz. - Warszawa : Sowa, 2014. 

 

Skoczów: w 16538 

Cieszyn: w 29339 

Bielsko-Biała: w P 120199 

 

 

Jeśli żyjesz w bolesnym, krzywdzącym Cię 

związku, to w książce nie znajdziesz pomysłu 

na to, jak sprawić, by partner lepiej Cię 

traktował. Autorka bezlitośnie odziera ze 

złudzeń czytelniczki, które liczą na (…) 

sposób na „odtrucie” ich toksycznego, 

zdeprawowanego partnera. (…) Na podstawie 

własnego doświadczenia i fachowej literatury 

autorka daje nie tylko nadzieję, (…) ale też 

cały wachlarz przećwiczonych na samej sobie 

konkretnych wskazówek. 
     Opis wg okładki 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mózg dziecka : przewodnik dla rodziców / 

Alvaro Bilbao ; przełożył z hiszpańskiego 

Zbigniew Zawadzki. - Wrocław : 

Wydawnictwo Bukowy Las, 2018. 

 

Skoczów:  w 16529 

Bielsko-Biała: P 119878 

 

 

W trakcie pierwszych sześciu lat życia 

dziecięcy mózg dysponuje możliwościami, 

których nie będzie mieć już nigdy potem. (…) 

Ten praktyczny przewodnik dla rodziców              

i wychowawców, napisany żywym i przy-

stępnym językiem, podsumowuje współ-

czesną wiedzę psychologiczną, która pomaga 

wspierać dzieci w ich intelektualnym                            

i emocjonalnym rozwoju.  

Lektura obowiązkowa dla wszystkich 

rodziców, dziadków i wychowawców. 

 

 
Opis wg okładki 

 

 

Gdzie są nasze dzieci? : neurobiologia, 

relacje, mocne strony, edukacja / Grzegorz 

Carowicz ; [Centrum Promocji Zdrowia                       

i Edukacji Pro Edu & Skills]. - [Szewce] : 

[EBER, Bartosz Kwarta], cop. 2018. 

 

Skoczów: w 16527 

Bielsko-Biała: P 120095 

 

Książka jest owocem intelektualnych, 

zakrojonych na dużą skalę poszukiwań 

kochającego ojca, który chce zapewnić swoim 

synom optymalne warunki rozwoju. 

Zawiera przegląd aktualnych poglądów 

dotyczących wychowania i edukacji, 

będących alternatywą dla wciąż powszech-

nego tzw. Modelu pruskiego. Za pewnością jej 

treść jest bliska sercu każdego, kto marzy                   

o edukacji  przyjaznej mózgom i potrzebom 

współczesnych uczniów. 
Opis wg okładki 

 

 

 

 



 

 

Domek terapeutyczny, czyli 100 sposobów 

na terapię z mamą i tatą / Anna Różańska-

Gał, Joanna Kuś, Beata Brzezińska. - Gdańsk 

: Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza 

Harmonia, cop. 2018. 

 

Skoczów: w 16533 

Bielsko-Biała: P 119852 

Żywiec: w 61813 

 

Książka ma za zadanie zachęcić rodziców do 

podejmowania działań terapeutycznych                     

(z zakresu logopedii, terapii SI i innych) we 

własnym domu i w trakcie codziennych 

aktywności. Pokazuje jak prowadzić zabawę            

z dzieckiem, aby – poza radością obu stron – 

przynosiła ona również pomoc w dokony-

waniu postępów i była stymulacją określonych 

funkcjo rozwojowych. Ideą poradnika jest 

wykorzystywanie przedmiotów znajdujących 

się pod ręką. 
Opis wg okładki 

Mit rozpieszczonego dziecka : wyzwanie 

rzucone stereotypom na temat wychowania 
/ Alfie Kohn ; przekład z języka angielskiego 

Karolina Bochenek. - Podkowa Leśna : 

Wydawnictwo MiND, cop. 2018. 

 

Skoczów: w 16531 

Bielsko-Biała: P 120134 

 

Autor zaprasza do refleksji nad stereotypami 

dotyczącymi dzieci i wychowania. Bazując na 

współczesnej wiedzy i badaniach, rozważa 

powszechne przekonania na temat 

rodzicielstwa helikopterowego, rywalizacji, 

samokontroli czy rzekomo szkodliwego 

poczucia własnej wartości. Pokazuje, że część 

opinii, które funkcjonują w mediach                              

i świadomości rodziców, zyskała już statut 

szkodliwych mitów. Książka zawiera także 

pozytywny program, który autor nazywa 

wychowaniem opartym na współpracy. 

 
Opis wg okładki 

 

 


