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Bajka jako narzędzie w edukacji ekonomicznej w ujęciu interdyscyplinarnym /            

Katarzyna Wiśniewska-Borysiak (red). - Wydanie II.  - Warszawa : CeDeWu, 2020.        

z opisu wydawcy:

Książka  składa  się  z  jedenastu  rozdziałów,  w  których
autorzy  nie  tylko  dostrzegają  wszechobecność  bajki
w przestrzeni publicznej, ale przede wszystkim odkrywa-
ją  w niej  liczna przesłania  i  zagadnienia  ekonomiczne,
które w przystępny i zrozumiały dla dzieci sposób mogą
być im przekazywane. Ważne jest, aby były dostosowane
do  ich  możliwości  poznawczych  i  odnosiły  się  do
codziennych  sytuacji  bezpośrednio  doświadczanych
w życiu. 
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Design thinking : inspiracje dla dydaktyki / Zofia Okraj. -  Warszawa : Difin, 2020.       

z opisu wydawcy:

Design thinking jest podejściem inspirującym i przydat-
nym  w  wielu  dziedzinach  ludzkiego  działania  także
w edukacji, gdzie możliwe jest jego zastosowanie  przez
wykorzystanie  różnych  technik  i  narzędzi,  za  pomocą
których można rozwijać w uczniach/studentach empatię,
kreatywność, a także zdolność do innowacyjnego współ-
działania w zespole.  W książce czytelnik znajdzie inspi-
racje teoretyczne dotyczące design thinking, obejmujące
opis:  istoty  i  celów  jego  podejścia,  jego  fazy,  zasady,
a także efekty w kontekście wiedzy o twórczości. Ważną
część publikacji stanowią inspiracje metodyczne zawiera-
jące  opisy  technik  i  narzędzi  związanych  z  design
thinking wraz z przykładami ich zastosowania. 
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Droga ku dorosłości : przygotowanie do życia dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera

/ Jed Baker ; przekład: Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021. 

z opisu wydawcy: 

Zasadniczą  częścią  książki  Jeda  Bakera,  znanego
specjalisty  w  dziedzinie  terapii,  są  lekcje  pozwalające
młodemu  człowiekowi  z  autyzmem  bądź  zespołem
Aspergera  wykształcić  kompetencje  przydatne  na  co
dzień.  Umiejętności  te  są  związane  z  konkretnymi
sytuacjami,  z  jakimi  wszyscy  stykamy się  w dorosłym
życiu.  Dotyczą  takich  obszarów,  jak:  rozmowy  oraz
komunikacja  niewerbalna,  radzenie  sobie  ze  złością
i  lękiem,  budowanie  i  podtrzymywanie  przyjaźni
oraz  randki,  radzenie  sobie  z  wymaganiami  szkolnymi
i rodzinnym, zatrudnienie, finanse oraz transport. 
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Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie / Mirosław J. Szymański. - Warszawa :   

Difin SA, 2021. 

z opisu wydawcy:

Gwałtowna  zmiana  społeczna  jest  jedną  z  najbardziej
charakterystycznych  cech  naszych  czasów.  W  efekcie
jednocześnie pojawiają się pozytywne przemiany warun-
ków i jakości życia ludzi oraz różnorodne zagrożenia ich
egzystencji.  Edukacja  musi  dostosować się  do  wielora-
kich wyzwań związanych ze zmianą społeczną, a jedno-
cześnie sama powinna być ważnym promotorem zmiany.
Prezentowana książka dostarcza wiedzę na temat wyzwań
edukacyjnych  w  zmieniającym  się  społeczeństwie  oraz
konieczności  szybkiego  przygotowania  szkół  i  innych
instytucji  oświatowych  do  realizacji  zadań  związanych
z kształceniem i wychowaniem dla przyszłości.
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Jak uczyć (się) zdalnie? / Jacek Woźniak, Marcin Staruch, Michał Jurek, Wioletta      

Wereda, Piotr Zaskórski. - Warszawa : CeDeWu, 2020.

z opisu wydawcy:

Podręcznik  dla  nauczycieli,  uczniów i  przedsiębiorców
wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi
e-learningnu.  Książka  opracowana  została  w  sposób
przejrzysty,  przystępny  i  uniwersalny,  zawiera  zestaw
dobrych praktyk oraz wskazówek. Jest pomocna w reali-
zacji procesów kształcenia na odległość dla różnych grup
odbiorców  (w  różnym  wieku  i  z różnym  poziomem
kompetencji cyfrowych). Stanowi przejrzystą odpowiedź
na potrzeby polskich szkół w obliczu konieczności zacho-
wania  ciągłości  kształcenia  w  warunkach  pandemii
COVID-19. 
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Lem : życie nie z tej ziemi / Wojciech Orliński. - Wydanie II.  - Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne ; Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021.

z opisu wydawcy:

Lem. Życie nie z tej ziemi to pierwsza w Polsce biografia
autora Cyberiady. Korzystając z niepublikowanych dotąd
źródeł, Orliński wyjaśnia duże i małe, poważne i zabawne
tajemnice  z  życia  pisarza,  np.: Jak  Lem  przeżył
Holokaust?  Czy  kiedykolwiek  uwierzył  w  komunizm?
Jak się nauczył czytać po angielsku? Co sobie kupił za
honorarium z Obłoku Magellana? O co chodziło w Solaris
i  dlaczego Andrzej  Wajda  w końcu jednak nie  nakręcił
ekranizacji? Jak korespondencyjna przyjaźń z Philipem K.
Dickiem przerodziła  się  w nienawiść,  w wyniku  której
Dick wysłał słynny donos na Lema do FBI? Co łączyło
Lema z Karolem Wojtyłą? I co to jest  sztamajza?

w 62590 



Moja supermoc : uważność i spokój żabki : historie, gry i zabawy mindfulness /          

Eline Snel ; książka zawiera 5 historii autorstwa Marie-Agnès Gaudrat. - Warszawa : 

CoJaNaTo Blanka Łyszkowska, copyright 2018.

z opisu wydawcy:

W  domu,  szkole  i  przedszkolu  dzieci  często  bywają
zestresowane  i  niespokojne.  Eline  Snel  opracowała
prostą metodę, która pomaga dzieciom odzyskać spokój
i uważność, uświadomić sobie, co czuje ich ciało i jakie
pojawiają  się  w nich  emocje,  a  także  otworzyć  się  na
innych ludzi.  Dzięki  tej  książce  dziecko  przez  zabawę
poznaje  siebie,  uczy  się  obserwować  swoje  doznania
i otoczenie, swoje emocje, pragnienia i marzenia, poznaje
tajniki  uważności.  Gdy  dzieci  wykształcą  w  sobie
umiejętność uważnej obecności, podążą ku pogodniejszej
i szczęśliwszej dorosłości.
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Q edukacji cyfrowej / Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska.
- Warszawa : Difin SA, 2020.

z opisu wydawcy:

Celem książki  jest  kompleksowa analiza wykorzystania
technologii cyfrowych w szkołach na wszystkich pozio-
mach edukacyjnych oraz wypracowanie na jej podstawie
rekomendacji w zakresie metod, form oraz narzędzi pracy
niezbędnych w procesach dydaktycznych realizowanych
z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Książka odnosi
się  do  całego  środowiska  szkolnego,  obejmującego
uczniów,  nauczycieli,  rodziców,  kadrę  zarządzającą.
Bowiem potrzeby, oczekiwania oraz możliwości środowi-
ska szkolnego kształtują poziom wdrożenia, wykorzysta-
nia oraz rozwoju technologii cyfrowych w szkołach.
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Rekrutacja oparta na kompetencjach : znajdź i rozwijaj idealnego pracownika / 

[Agnieszka Ciećwierz]. - Gliwice : Helion S.A., copyright 2021. 

z opisu wydawcy:

W poszukiwaniu  idealnego kandydata...  Rekruter  powi-
nien dysponować zestawem HR-owych narzędzi pozwa-
lających mu wybrać idealnego kandydata spośród wielu
życiorysów  i  listów  motywacyjnych,  które  nadeszły
w odpowiedzi na ofertę pracy. Jednym z takich narzędzi –
kluczowych  według  autorki  –  jest  rekrutacja  oparta  na
kompetencjach. Chodzi w niej o to, by osoba wytypowa-
na do pracy na danym stanowisku była tą, która w naj-
większym stopniu spełni oczekiwania pracodawcy, a co
za  tym  idzie  –  będzie  najskuteczniej  realizować
powierzone jej zadania. 
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Rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej / redakcja naukowa Jacek Szmalec, Ewa 

Binkuńska, Grzegorz Brzuzy, Dariusz Wyszyński. - Warszawa : Difin, 2020.

z opisu wydawcy:

Książka zawiera podstawy wiedzy na temat rozwojowych
zaburzeń koordynacji wraz z opisem ich symptomatologii
i kryteriów diagnostycznych, w tym tych, które pozwolą
odróżnić to zaburzenie od innych, podobnych. Czytelnik
może ją wykorzystać w swojej pracy zarówno do diagno-
zy, jak i wsparcia w codziennych czynnościach poprzez
zwrócenie uwagi na występujące problemy z koordynacją
oraz  do  konkretnych  działań  wspomagająco-
terapeutycznych,  podnoszących  efektywność  procesu
koordynacji ruchowej i podnoszących jakość życia osób
doświadczających  problemu niezręczności,  niezborności
czy wręcz niezdarności. 
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Skuteczna terapia dziecka z autyzmem : praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców /

Anna Budzińska. - Sopot : GWP, 2021. 

z opisu wydawcy:

Ta  niezwykle  potrzebna  książka  to  niezbędnik  osób
zajmujących  się  dziećmi  z  zaburzeniami  ze  spektrum
autyzmu i  prowadzących terapię  takich dzieci.  Autorka
w  bardzo  jasny  i  przystępny  sposób  prezentuje  wiele
praktycznych wskazówek i metod pracy o naukowo udo-
wodnionej skuteczności. Szczegółowo omawia praktycz-
ne kwestie związane z kolejnymi etapami terapii. Wyja-
śnia, jak stworzyć zindywidualizowany system motywa-
cyjny, jakie techniki terapeutyczne najlepiej stosować, jak
ocenić i rozwijać sfery deficytowe oraz jakie programy
wprowadzać w miarę jak dziecko robi postępy. Wskazuje
konkretne metody radzenia sobie z zachowaniami utrud-
niającymi naukę i codzienne funkcjonowanie.
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TIK w pigułce : narzędziownik nauczyciela / Maciej Danieluk.  - Poznań : Edicon    

Centrum Rozwoju Edukacji, 2019.

z opisu wydawcy:

Ta publikacja to przewodnik dla nauczycieli po ogólnie
dostępnych  aplikacjach,  które  można  wykorzystać
podczas zajęć z uczniami. Autor wyjaśnia,   w jaki sposób
wykorzystać TiK w edukacji oraz omawia 100 aplikacji,
które doskonale sprawdzają się podczas szkolnych zajęć.
Przedstawione narzędzia są uniwersalne. Można je zasto-
sować  na  różnych  zajęciach.  Niewątpliwym atutem tej
książki  jest  rozdział  zatytułowany  Bank  pomysłów,
w którym znalazły się sprawdzone pomysły na wykorzy-
stanie  poszczególnych  aplikacji.  Dzięki   tej  publikacji
osoby korzystające z TIK mogą wzbogacić swój warsztat
pracy,  a  ci,  którzy  dopiero  zaczynają  swoją  przygodę,
otrzymują rzetelne wskazówki, od czego zacząć.
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Wiersze wybrane / Adam Zagajewski. - Nowe wydanie, rozszerzone.  - Kraków :          

Wydawnictwo a5, 2017. 

z opisu wydawcy:

Najbardziej osobisty zbiór wierszy Adama Zagajewskie-
go w wyborze Poety jest  autorskim przewodnikiem po
jego  dotychczasowej  twórczości.  Wiersze  wybrane
pozwalają  czytelnikowi  prześledzić  zmiany  poetyki
Zagajewskiego  –  od  wczesnych  pełnych  sprzeciwu
utworów z czasów Nowej Fali po refleksyjne i kunsztow-
ne teksty  z  lat  późniejszych.  Książka  zawiera wybrane
przez Autora dzieła z tomów: Komunikat, Sklepy mięsne,
List, Oda do wielości, Jechać do Lwowa, Płótno, Ziemia
ognista,  Pragnienie,  Powrót,  Anteny oraz  Niewidzialna
ręka.  Nowe  wydanie  zostało  poszerzone  o  wiersze  ze
zbioru Asymetria.
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Źródło opisów i zdjęć okładek:
https://bonito.pl/
https://www.empik.com/

 przygotowała: Dominika Wiercigroch –

nauczyciel bibliotekarz PBW Filia w Żywcu


