
Znaczenie praktyk pedagogicznych w procesie 
kształcenia nauczycieli / Małgorzata Żytko, Lidia 
Nowakowska, Dorota Sobiera ńska, Aleksandra 
Szyller. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 
copyright 2018.  
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Kształcenie nauczycieli jest wyzwaniem dla uczelni 
wyższych. Przygotowanie kandydatów do tego 
zawodu wymaga wysokiej jakości oferty edukacyjnej, 
szczególnych kwalifikacji kadry akademickiej oraz 
współpracy uczelni z instytucjami edukacyjnymi i 
nauczycielami praktykami - aby tworzyć warunki do 
rozwoju kompetencji pedagogicznych, które będą 
stanowić podstawę do odpowiedzialnej i twórczej 
pracy. W publikacji omówiono współczesne problemy 
związane z przygotowaniem kandydatów na 
nauczycieli w procesie akademickiego kształcenia - 
ze szczególnym uwzględnieniem praktyk 
pedagogicznych i ich znaczenia w budowaniu 
podstaw tożsamości zawodowej przyszłych 
nauczycieli.  

 
 
 
 
 
 

 
Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów 
przywi ązania dla funkcjonowania 
psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym / 
Weronika Juroszek. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2017.  
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Rodzina odgrywa kluczową rolę w prawidłowym rozwoju 
dziecka. Liczne badania pokazują, że w wyniku 
uogólnienia doświadczeń wyniesionych z domu rodzinnego 
kształtuje się obraz własnej osoby, hierarchia wartości oraz 
postawy życiowe młodego człowieka. Rodzina jest 
najważniejszym elementem kształtowania więzi 
społecznych dziecka. Monografia składa się z dwóch 
części. W pierwszej poddano analizie postawy 
rodzicielskie i ich związek z funkcjonowaniem 
psychospołecznym potomstwa w życiu dorosłym (takie 
sfery, jak: cechy osobowości, decyzja o małżeństwie, 
percepcja własnej cielesności). W części drugiej 
rozpatrzono związek między stylami przywiązania a 
sposobami wyrażania uczuć i cechami osobowości 
dorosłego dziecka. 



Zasoby osobiste młodzie ży nieprzystosowanej 
społecznie : uwarunkowania środowiskowe / Karol 
Konaszewski, Łukasz Kwadrans. - Kraków : 
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.  
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Autorzy przedstawiają zagadnienia dotyczące 
uwarunkowań nieprzystosowania społecznego 
stanowią częstą problematykę prac badawczych i 
naukowych w Polsce w kontekście zasobów, jakie 
posiada młodzież nieprzystosowana. Przedstawiają 
wyniki swoich badań, wnioski, proponowany program 
profilaktyczno-wychowawczy, analizy teoretyczne, 
informacje o funkcjonowaniu elementów systemu 
resocjalizacji mogą być przydatne dla studentów 
pedagogiki resocjalizacyjnej, pracowników naukowo-
dydaktycznych, teoretyków, specjalistów, a także 
praktyków, profesjonalistów pracujących z młodzieżą 
niedostosowaną społecznie.  

 
 
 
 
 
 
 

Zachowania prospołeczne i antyspołeczne : 
ćwiczenia rozwijaj ące i kształtuj ące procesy 
poznawcze / Amanda Hopkins ; [opracowanie 
merytoryczne i graficzne: Magdalena Hinz]. - 
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.  
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Tematem niniejszej książki są zachowania 
prospołeczne i antyspołeczne. Omówione w niej 
zostały zagadnienia dotyczące ekologii, pomocy 
chorym i potrzebującym, tolerancji, zdrowego trybu 
życia, a także problemów typu terroryzm i wojna. 
Pokazano wpływ, pozytywny lub negatywny, 
przedstawionych działań na środowisko oraz życie 
ludzi i zwierząt. W książce zamieszczono 56 zdjęć. 
Na stronach parzystych umieszczono fotografie dla 
dziecka. Na stronach nieparzystych znajdują się 
pytania i polecenia, które czyta dorosły (nauczyciel, 
terapeuta, rodzic) pracujący z uczniem.  
 
 
 

 
 



Zachowania autoagresywne w autyzmie : 
przyczyny i post ępowanie : perspektywa 
multidyscyplinarna / redakcja naukowa Stephen 
M. Edelson, Jane Botsford Johnson ; przedmowa 
Temple Grandin ; [przekład Anna Sawicka-
Chrapkowicz]. - Gda ńsk : Harmonia Universalis, 
2018.  
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Zachowania autoagresywne występują u prawie 
połowy osób z autyzmem i stanowią jeden z 
najbardziej wyniszczających problemów, a zarazem 
najtrudniejszych do wyeliminowania. Autoagresja 
może przejawiać się w różnych formach – dana 
osoba może na przykład uderzać głową, gryźć się w 
ręce, ciągnąć się za włosy lub nadmiernie się drapać. 
Autorzy niniejszego tomu – wybitni badacze i 
praktycy – przedstawiają kompletną analizę 
zachowań autoagresywnych przejawianych przez 
osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub 
powiązanymi zaburzeniami rozwoju, a także 
prezentują różnorodne metody terapii. 

 
 
 
 

 
Zaburzenia płynno ści mowy / redakcja naukowa: 
Katarzyna W ęsierska przy wspólpracy Katarzyny 
Gaweł. - Gdańsk : Harmonia Universitas, 2018.  
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Tom Zaburzenia płynności mowy jest prawdziwie 
interdyscyplinarny w swym charakterze, gdyż łączy 
elementy takich dziedzin, jak nauka o komunikacji i 
jej zaburzeniach, psychologia, psychoterapia, 
neuronauka oraz nauki społeczne. […] W wielu 
tekstach można znaleźć nawiązanie do praktyki 
logopedycznej opartej na faktach. W takim ujęciu 
wyniki badań naukowych są jednym z ważniejszych 
kryteriów programowania postępowania 
logopedycznego. Pozwala to patrzeć z optymizmem 
na kierunek obecnego rozwoju logopedii, w którym 
ważne jest łączenie teorii z praktyką. 

 Z recenzji prof. Henriette W. Langdon 

 
 
 



Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na 
lekcje rozwijaj ące kompetencje mi ękkie i 
umiej ętności osobiste w śród dzieci i młodzie ży. Cz. 
1 / Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud. - 
Warszawa : Difin, 2017.  
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Nowoczesny podręcznik dla wychowawców, nauczycieli, 
rodziców, opiekunów, dzięki któremu lekcje 
wychowawcze zamienią się w budującą przygodę po 
własne marzenia. 

Książka jest pierwszą pozycją na rynku umożliwiającą 
rozwój osobisty od najmłodszych lat. Stanowi zbiór 
kompetencji miękkich, umiejętności osobistych, które 
pomogą w dorosłym życiu znaleźć wymarzoną pracę, 
ustalić swoje priorytety, samodzielnie podejmować 
decyzje i odnieść sukces. To 12 scenariuszy zajęć 
rozwijających kreatywność, inteligencję emocjonalną, 
analityczne myślenie, poczucie własnej wartości od 
najmłodszych lat. Pozycja okraszona została 
wyjątkowymi rysnotkami aktywizującymi neurony do 
pracy zgodnie z nowoczesnym nurtem neurodydaktyki. 

 
 
 
 

Umiejętności społeczne twojego Dziecka : 10 
prostych lekcji, jak zdoby ć przyjaciół i radzi ć 
sobie w życiu / Faye de Muyshondt ; przeł. 
Katarzyna Zimnoch. - Warszawa : Samo Sedno, 
2015.  
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Umiejętności społeczne to m.in. pewność siebie, 
niezależność, wdzięczność, komunikatywność oraz 
sprawne korzystanie z Internetu i nowych mediów. 
Ta rewolucyjna książka wspiera rozwój kompetencji 
społecznych twojego dziecka, dzięki którym będzie 
miało ono lepszy start w przyszłość! Im wcześniej 
dzieci zaczynają przyswajać umiejętności społeczne, 
tym lepiej radzą sobie w interakcjach z rówieśnikami 
i dorosłymi oraz efektywniej współpracują w grupie. 
Podaruj swojemu dziecku możliwość samodzielnego 
i odpowiedzialnego osiągnięcia sukcesu w szkole i w 
dorosłym życiu. 

 
 
 

 
 
 



Stopniowanie trudno ści zadań w edukacji 
przedszkolnej i szkolnej : po to samo, o tym 
samym, nie tak samo / Maria Kuchci ńska. - Kraków 
: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.  
 
w   61840 
 
Czas szkolnej edukacji może być spożytkowany na to, 
by uczeń poznawał i zrozumiał otaczający go świat 
oraz potrafił w nim żyć. Z tego założenia dla obu stron 
procesu edukacyjnego wynikają określone wymogi. 
Przed uczniami jest postawione zadanie opanowania 
umiejętności myślenia w działaniu, integracji wiedzy i 
osiągania kompetencji i sprawnego porozumiewania 
się. Od nauczycieli oczekuje się, że będą aktywnymi 
doradcami. Książka została opracowana z myślą o 
wsparciu nauczycieli w organizowaniu sytuacji 
sprzyjających samodzielnemu uczeniu się, wspieraniu 
uczniowskiego wysiłku przez zachęcanie do uczenia 
się i rozwoju.  
 

 
 
 
 
 
 

 
(Sekretna) ksi ęga asperdzieciaka : poradnik dla 
dzieci i młodzie ży z zespołem Aspergera / Jennifer 
Cook O'Toole ; tłumaczenie Aleksandra Weksej ; 
ilustracje Brian Bojanowski. - Kraków : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello ńskiego, 
copyright 2018.  
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Dorastanie to skomplikowana sprawa. A już 
szczególnie, kiedy wszyscy dookoła zachowują się w 
zupełnie niezrozumiały sposób… Doskonale wie o 
tym autorka, Jennifer Cook O’Toole – w końcu sama 
przez to przeszła! Ale wy, asperdzieciaki, macie teraz 
w rękach klucz do wszystkich zagmatwanych zasad i 
kodów społecznych, z którymi trzeba sobie poradzić. 
(Sekretna) księga asperdzieciaka to zbiór odpowiedzi 
na wiele ważnych kwestii, nad którymi zastanawia się 
każdy nastolatek z zespołem Aspergera. Zawarte w 
niej wskazówki, napisane zgodnie z logiką aspich, 
pomagają budować i utrzymywać relacje z 
przyjaciółmi, opanować przesadną szczerość i unikać 
katastrofalnych wpadek towarzyskich.  

 
 



Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka : 
aspekty tanatopedagogiczne / Grzegorz Godawa. - 
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.  
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Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia 
niektórych doświadczeń codziennego życia rodzin 
nieuleczalnie chorych dzieci objętych opieką 
hospicyjną. Książka powstała w celu prezentacji 
praktycznego wymiaru życia rodziny znajdującej się w 
specyficznej, niezmiernie trudnej sytuacji choroby i 
zagrożenia życia dziecka. Analiza danych uzyskanych 
w wywiadach i w czasie obserwacji uczestniczącej w 
życiu rodziny pozwala określić, jak rodziny objęte 
opieką domowego hospicjum ustosunkowały się do 
choroby dziecka i do nowych warunków życia. Dzięki 
temu możliwe jest wskazanie praktycznych sposobów 
realizacji zadań rodzin dzieci objętych opieką 
domowego hospicjum.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Problemy wychowawcze w pracy z uczniami 
niepełnosprawnymi intelektualnie : teoria i 
praktyczne zastosowania dla szkół 
ogólnodost ępnych i specjalnych / przekład 
Elżbieta Cie ślik ; Pa ństwowy Instytut Jako ści 
Pracy Szkół i Bada ń Nad Kształceniem 
(Statsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung). - Gda ńsk : Harmonia 
Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017.  
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W publikacji przedstawiono szanse i ograniczenia 
diagnostyki psychiatrycznej oraz podejść 
terapeutycznych stosowanych w przypadku uczniów 
z zapotrzebowaniem na wspieranie w zakresie 
rozwoju umysłowego, zwrócono także uwagę na 
korzyści płynące z wymienionych działań dla szkoły i 
prowadzonych zajęć lekcyjnych. Czytelnik może 
zapoznać się z koncepcjami „pozytywnego 
wspierania zachowania”, metodą TEACCH oraz 
terapią rozwoju/pedagogiką rozwoju (ETEP), a także 
skorzystać z konkretnych podpowiedzi, jak 
prowadzić zajęcia lekcyjne i jak organizować naukę i  

                                                                    pobyt dziecka w szkole. 



Percepcja słuchowa : zaj ęcia rewalidacyjne : 
karty pracy : 2 poziom / Kamila Kuprowska-
Stępień. - Warszawa : PWN Wydawnictwo 
Szkolne, copyright 2018.  
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Publikacja zawiera karty pracy oraz płytę z zakresu 
percepcji słuchowej. Karty pracy ćwiczą słuch 
fonematyczny oraz umożliwiają samodzielną pracę 
ucznia poprzez redukcję podpowiedzi wizualnych 
oraz słuchowych. Ponadto celem kart pracy jest 
rozwijanie percepcji wzrokowej, koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, umiejętności kojarzenia, 
sprawności grafomotorycznych poprzez 
oddziaływanie wielomodalne oraz na różnych 
płaszczyznach. Materiał jest skierowany do 
pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów 
pracujących z młodzieżą z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym.  
 
 

 
 
 

Grafomotoryka : zaj ęcia rewalidacyjne : karty 
pracy : 1 poziom / Ewa Pisarek, Radosław 
Piotrowicz. - Wydanie 2. - Warszawa : PWN 
Wydawnictwo Szkolne, copyright 2016.  
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Publikacja zawiera wstępne ćwiczenia 
przygotowujące do zadań grafomotorycznych: 
rysowania i pisania, przygotowane z myślą o 
uczniach z umiarkowaną lub znaczną 
niepełnosprawnością intelektualną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Percepcja wzrokowa : zaj ęcia rewalidacyjne : 
karty pracy : 2 poziom / Diana Aksamit, Ewelina 
Młynarczyk-Karabin, Gra żyna Walczak. - 
Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 
copyright 2018 
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Publikacja przeznaczona do pracy z uczniami z 
umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością 
intelektualną. Zawiera karty pracy o zróżnicowanym 
poziomie trudności - materiał został ułożony 
zgodnie z etapami rozwoju umiejętności widzenia 
opracowanymi przez Natalie C. Barragę i Ann 
Collins (1997). Proponowane karty pracy 
usprawniają również motorykę małą, czynności 
poznawcze, percepcję słuchową - nauczyciel może 
je modyfikować w dowolny sposób, zgodny z 
potrzebami uczniów, tematyką zajęć, porami roku. 

 
 
 

 
 
 

Wypowiedzi ustne i pisemne : zaj ęcia 
rewalidacyjne : karty pracy i ćwiczenia : 1 
poziom / Iwona Konieczna, Ewewlina Młynarczyk, 
Katarzyna Smoli ńska ; [ilustracje: Krzysztof 
Demianiuk]. - Wydanie 2. - Warszawa : PWN 
Wydawnictwo Szkolne, copyright 2016.  
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Publikacja z kartami pracy, które rozwijają 
umiejętności w zakresie konstruowania wypowiedzi 
ustnych i pisemnych. Poszczególne karty pracy 
zawierają zadania do uzupełniania, dopasowywania, 
łączenia, kategoryzowania, uzupełniania 
brakujących szczegółów, pisania w liniaturze i po 
śladzie. Prosta, duża i wyraźna czcionka oraz 
łączenie wyrazów - etykiet znacząco doskonali 
czytanie globalne, które jest jedną z podstawowych 
metod nauki czytania dla uczniów z umiarkowaną 
lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.  
 
 
 

 
 
 
 



Nauczanie i uczenie si ę języków obcych młodzie ży 
z dysleksj ą / Mariola Jaworska. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2018.  
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Celem niniejszej monografii jest naukowa diagnoza 
obejmująca oszacowanie warunków i perspektyw 
nauczania i uczenia się języków obcych młodzieży z 
dysleksją, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 
dydaktyki autonomizującej. Dotychczasowe ustalenia 
naukowe w tym obszarze są niewystarczające, a 
zgromadzone dane wymagają usystematyzowania 
odpowiednio do obecnego polskiego kontekstu 
edukacyjnego. Rozważania prowadzone są poprzez 
analizę dotychczasowych ustaleń w tym zakresie 
(propozycje teoretyczno-analityczne zawarte w 
rozdziale pierwszym, drugim i trzecim) oraz dyskusję 
badań własnych zaprezentowanych (w rozdziale 
czwartym). 
 
 
 

 
 
 
 
 

Między pomoc ą społeczn ą, wsparciem a piecz ą 
zastępczą : zało żenia i rzeczywisto ść wybranych 
instytucji / Beata Krajewska. - Gda ńsk : 
Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018.  
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Publikacja dotyczy dzieci pozbawionych pieczy 
naturalnych rodziców, a także podmiotów 
świadczących pomoc społeczną, wsparcie i pieczę 
zastępczą. Jest w niej mowa o ośrodkach o solidnym 
instytucjonalnym kształcie oraz instytucjach 
tworzonych współcześnie wobec nowych potrzeb 
społecznych. (ks. prof. Piotr Krakowiak)  
Książka Beaty Krajewskiej […] stać się może 
podstawowym źródłem informacji dla osób 
zainteresowanych instytucjami z obszaru wsparcia, 
pomocy społecznej i pieczy zastępczej. (prof. Andrzej 
Ładyżyński) 
 
 
 
 

 
 
 



Kochaj i pomó ż dorosn ąć : jak pomóc dziecku ze 
spektrum autyzmu wej ść w dorosłe życie / Temple 
Grandin, Debra Moore ; przekład Katarzyna 
Sapeta-Czajka. - Kraków : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiello ńskiego, cop. 2017.  
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Zapewnij dziecku ze spektrum autyzmu bezpieczny 
start w dorosłość. W życiu jest kilka pewnych rzeczy, 
na przykład to, że dzieci ze spektrum autyzmu kiedyś 
dorosną, a rodzice nie zawsze będą im towarzyszyć. 
Opiekunowie, nauczyciele, terapeuci oraz wszyscy, 
którym dobro dziecka lub nastolatka ze spektrum 
autyzmu leży na sercu, potrzebują tego przewodnika, 
aby przygotować je do dorosłego życia w dzisiejszym 
świecie. W książce przedstawione są prawdziwe 
historie kobiet i mężczyzn z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu, którym nie zawsze było łatwo, 
jednak dzięki wsparciu bliskich osób wiodą 
wartościowe, dorosłe życie, które uwzględnia i 
akcentuje ich mocne strony oraz pasje. 
 

 
 
 
 
 

Integracja sensoryczna przez cały rok / Magdalena 
Charbicka. - Warszawa : Difin, 2017.  
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Książka napisana została w formie przewodnika dla 
osób niezwiązanych z terapią integracji sensorycznej, 
czyli rodziców, nauczycieli i innych specjalistów, aby 
przybliżyć im w sposób czytelny te zagadnienia. 
W publikacji zawarte zostały definicje, podstawy 
teoretyczne założeń integracji sensorycznej oraz 
opisy charakteryzujące podstawowe systemy 
zmysłowe. Dużą część książki stanowią propozycje 
zabaw, historii, pomysły do wykorzystania zarówno 
przez rodziców w domu, jak i przez nauczycieli 
przedszkoli czy profesjonalistów zajmujących się na 
co dzień terapią. Uzupełnieniem książki są tabelki 
pomagające określić poziom funkcjonowania naszego 
dziecka. 
 
 
 
 

 
 
 



Humanistyka stosowana : wirtuozeria, pasje, 
inicjacje : profesje społeczne versus ekologia 
kultury / Lech Witkowski. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls" ; D ąbrowa Górnicza : 
Wyższa Szkoła Biznesu, 2018.  
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Książka, powstała w poprzek podziałów 
dyscyplinarnych oraz przeciw sztucznym 
rozgraniczeniom obszarów badań humanistyczno - 
społecznych. Posługuje się tropami z różnych 
dziedzin jako obszarami refleksji wpisanymi w 
postulowaną zintegrowaną formułę „humanistyki 
stosowanej”. Upomina się także o zespalanie 
refleksji teoretycznej, odniesień praktycznych oraz 
nowego podejścia w rekonstrukcjach historycznych i 
analitycznych do tradycji myśli w rozwiązań 
instytucjonalnych w tych obszarach. Łącznie służy to 
wypracowaniu narzędzi rozumienia praktyki różnych 
profesji społecznych oraz uczestniczy w trosce o 
nową jakość samokrytycznej autorefleksji i 
innowacyjnych przeobrażeń instytucjonalnych.  

 
 
 
 
 

Filozofia umysłu / Adolf E. Szołtysek. - Kraków : 
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. 
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Monografia „Filozofia umysłu” stanowi dopełnienie 
monografii „Filozofia człowieka” i monografii „Filozofia 
osobowości” autorstwa Adolfa E. Szołtyska. 
Autorska formuła biokultury jest oparta na czterech 
podstawowych implikacjach logicznych, które biorą w 
nawias dogmat humanistów: „Człowiek jest wytworem 
kultury” oraz dogmat przyrodników: „Człowiek jest 
wytworem przyrody”. Monografia zawiera pięć 
rozdziałów: Umysł biokulturowy, Umysł lingwistyczny, 
Umysł racjonalny, Umysł wolitywny oraz Umysł 
egzystencjonalny. Na końcu znajdziemy podstawowe 
definicje tejże rozprawy. 
 
 
 
 
 
 

 



Filozofia kształcenia : wychowanie i nauczanie / 
Adolf E. Szołtysek. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2017.  
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Monografia „Filozofia kształcenia” stanowi dopełnienie 
monografii „Filozofia pedagogiki” i monografii 
„Filozofia edukacji’. Oś monografii wyznaczają dwie 
diady: biologiczne rozwijanie człowieka - kulturowe 
kształtowanie człowieka, wydobywanie predyspozycji 
wrodzonych człowieka - edukacyjne kształtowanie 
człowieka. Monografia zawiera trzy rozdziały: 
Rozwijane i kształtowanie człowieka, Atrybuty 
nauczyciela oraz Wydobywanie i kształtowanie 
nauczania i wychowania. Na końcu znajdziemy 10 
konkluzji autora dotyczących jego rozważań nad 
procesem kształcenia człowieka.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Etnopedagogika w kontek ście wielokulturowo ści i 
ustawicznie kształtuj ącej si ę tożsamości / Jerzy 
Nikitorowicz. - Wydanie 2. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2018.  
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Etnopedagogika staje przed ważnym wyzwaniem, 
którym jest problem wielości jestestwa. Coraz częściej 
stajemy wobec istotnego wyzwania – jak prowadzić 
tożsamościowy dialog wewnętrzny i zewnętrzny, aby 
rozumieć świat i nie zamykać się w nim, korzystać z 
dorobku innych kultur i jednocześnie wzbogacać siebie 
i innych? W książce, po określeniu przedmiotu 
zainteresowań etnopedagogiki autor zwrócił uwagę na 
wielokulturowość jako stan faktyczny, fakt empiryczny. 
Pozwoliło to przedstawić negatywne skutki 
prowadzonej polityki wielokulturowości i wskazać na 
potrzebę kreowania kilku nurtów rozwoju człowieka i 
jego kultury. Następnie omawia zagadnienie kultury 
pamięci zbiorowej, lokalnej-zakorzeniającej, problem 
kultur narodowych, kultury obywatelskiej oraz kultury 
państw kształtujących społeczeństwa obywatelskie.  

 



Empatia : wzmacnia dzieci, trzyma cały świat razem / 
Jesper Juul, Helle Jensen, Peter Høeg, Jes 
Bertelsen, Steen Hildebrandt, Michael Stubberup ; 
tłumaczenie Dariusz Syska. - Wydanie pierwsze. - 
Podkowa Le śna : Wydawnictwo MiND, copyright 
2018.  
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Empatia to życzliwość, zrozumienie dla siebie i innych 
ludzi oraz zdolność do wczuwania się w to, co czują. 
Jednak tylko ktoś, kto czuje się bezpiecznie z samym 
sobą, może wchodzić w głębszy kontakt z innymi ludźmi 
oraz okazywać im empatię. Autorzy książki pokazują, 
jak można pracować nad własną wrażliwością i 
samoświadomością, wspierając swoją zdolność do 
empatii. Ich celem jest inspirowanie dorosłych, ale 
została napisana także dla dzieci, ponieważ 
przedstawione w niej ćwiczenia są przeznaczone 
również dla nich. Empatia wzmacnia dzieci, gdyż daje 
im wewnętrzną kotwicę, uczy rozumienia siebie i 
umożliwia rozwój w obszarach, które zazwyczaj nie są 
wspierane przez naszą edukację i kulturę. 

 
 
 
 

 
Edukacyjne konteksty współczesno ści - z my ślą o 
przyszło ści / redakcja naukowa Joanna 
Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła. - Kraków : 
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018 
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Zawarte w książce rozważania przedstawiają problemy 
właściwe poszczególnym elementom systemu edukacji 
oraz ukazują wzajemne przenikanie się niektórych 
zagadnień, wyzwań, jak również wspólne 
uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju całego 
systemu edukacji w Polsce, a także w wybranych 
krajach. Autorzy poszczególnych tekstów opisują nie 
tylko problemy i przekształcenia, lecz także podejmują 
próby pogłębionej analizy jakościowej przez 
poszukiwanie źródeł i przyczyn oraz uzasadnień dla 
zachodzących transformacji, w tym również czynników 
determinujących kierunki zmian. Książka odpowiada na 
pytania, które dotyczą pedagogiki oraz edukacji i które 
stawia współczesność. 
 
 

 
 



Edukacja małego dziecka. T. 11, Nauczyciel i 
dziecko w dobie kryzysu edukacji : praca 
zbiorowa / pod redakcj ą Ewy Ogrodzkiej-Mazur, 
Urszuli Szu ścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - 
Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2017.  
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Tom 11 serii Edukacja małego dziecka, składa się z 
dwóch części. W części pierwszej Współczesny 
nauczyciel wobec zmiany w edukacji  autorzy tekstów 
podejmują ważne kwestie związane z budowaniem 
autorytetu nauczyciela, ze stylami i metodami jego 
pracy pedagogicznej zarówno w przedszkolach, jak i 
szkołach. Teksty zawarte w części drugiej, 
zatytułowanej Rodzic – dziecko – nauczyciel w 
aktualnej przestrzeni wychowawczo-edukacyjnej, 
odnoszą się do zagadnienia współpracy rodziców       
(i rodziny) z nauczycielami pracującymi w 
przedszkolach i szkołach.  
 

 
 
 
 
 

Edukacja małego dziecka. T. 10, Wychowanie i 
kształcenie - kierunki i perspektywy zmian : praca 
zbiorowa / pod redakcj ą Ewy Ogrodzkiej-Mazur, 
Urszuli Szu ścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - 
Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
Uniwersytetu Śląskiego; Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2017.  
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Studia i wyniki badań prezentowane w 10 tomie serii 
Edukacja małego dziecka warunkowane są z jednej 
strony krytyczną oceną wprowadzanych reform 
systemu edukacji w Polsce i realizacji kolejnych 
etapów proponowanych zmian strukturalnych oraz 
programowych w niższych klasach szkoły 
podstawowej. Natomiast z drugiej strony – w 
kontekście zachodzących współcześnie przemian 
społecznych i kulturowych – są próbą wskazania 
podstaw pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
oraz ich perspektyw. Autorzy poszczególnych tekstów 
wskazują na kulturowe i poznawcze konteksty 
pedagogiki wczesnoszkolnej, która powinna 

reorganizować pracę pedagogiczną z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym, interpretowaną 
w kategoriach pomocy w rozwoju, pomocy wzajemnej oraz kształcenia dla rozwoju. 



Edukacja małego dziecka. T. 12, Kierunki zmian w 
edukacji i stymulacji aktywno ści twórczej : praca 
zbiorowa / pod redakcj ą Ewy Ogrodzkiej-Mazur, 
Urszuli Szu ścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - 
Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2017.  
 
w  61818 

Tom 12 serii Edukacja małego dziecka prezentuje 
kolejne rozważania teoretyczne i praktyczne nad 
współczesnymi problemami rozwoju twórczego 
dziecka. Tematyka opracowań tomu skupia się wokół 
strony osobowej dziecka, warunków, przestrzeni jego 
rozwoju twórczego oraz twórczości w obszarze 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Omówiono 
obszary aktywności dziecka w zakresie jego twórczości 
językowej, artystycznej, technologicznej. Zwrócono 
uwagę na stymulację jego osobowości poprzez 
właściwy dobór metod, technik, które wyzwalają jego 
twórcze podejście do rozwiązywania zadań i 
problemów pojawiających się w różnych sytuacjach. 

 

 

Dzieci wszech świata : wychowanie kosmiczne w 
szkołach podstawowych Montessori / Michael 
Duffy i D'Neil Duffy ; ilustracje Amber Amann ; 
wstęp Aline D. Wolf. - Gda ńsk : Harmonia 
Universalis, 2018.  
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Wychowanie kosmiczne stanowi rdzeń programu 
nauczania dla szkół podstawowych Montessori. Ta 
obszerna koncepcja podkreśla jedność wszystkiego 
we wszechświecie i ma na celu nie tylko 
zapewnienie dobrego wykształcenia uczniów, lecz 
także wychowanie osób pojmujących siebie i 
otaczający je świat w wyjątkowy sposób. Dzięki 
doświadczeniu idei Montessori dzieci mają 
możliwość docenienia swoich korzeni we 
wszechświecie, rozpoznania własnego miejsca w 
tym kontekście i zaakceptowania znaczenia, które 
tego typu myślenie nadaje ich życiu. Takie 
wychowanie stymuluje wyobraźnię, wzbudza 
ciekawość, wykorzystuje pragnienie wyjścia z 
dotychczasowego środowiska i stara się sprostać  

                                                                     ciągłym pytaniom: jak? i dlaczego? 
 



Dysleksja : podr ęcznik praktyka / Gavin Reid ; 
[przekład: Agnieszka Pałynyczko- Ćwikli ńska]. - 
Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. 
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Znany na całym świecie specjalista Gavin Reid w 
swojej książce skupia się na dzieciach, młodzieży 
oraz osobach dorosłych dotkniętych dysleksją. 
Wyjaśnia istotę tego zaburzenia i wielostronnie je 
charakteryzuje, uwzględniając między innymi czynniki 
biologiczne, kulturowe i językoznawcze. Ukazuje przy 
tym różne aspekty systemu szkolnictwa (dotyczące 
zarządzania szkołą, programu nauczania, polityki 
rządów, stylów i strategii uczenia się), które mają 
wpływ na życie i edukację uczniów zmagających się z 
trudnościami w czytaniu. Autor przekonuje, że 
radzenie sobie z dysleksją zależy przede wszystkim 
od wypracowania skutecznego sposobu uczenia się i 
odpowiedniego sposobu nauczania. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji 
/ Joanna Głodkowska. - Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.  
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Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji to 
publikacja porządkująca aktualny stan wiedzy 
dotyczący procesu nauczania–uczenia się osób 
wymagających specjalnej usługi edukacyjnej. 
Poszczególne rozdziały książki Autorka 
ukierunkowała na dookreślanie znaczeń (definicje, 
klasyfikacje) oraz budowanie systematyki dydaktyki 
specjalnej i opracowanie założeń do projektowania 
dydaktyk specjalistycznych. Daje to podstawy 
wyjaśniania rzeczywistości edukacyjnej także przez 
rozważanie inspirujących badawczo obszarów 
dydaktyki specjalnej, wyłanianie i nazywanie jej 
kanonów, formułowanie prawidłowości 
dydaktycznych oraz rozpoznawanie swoistości 
dydaktyki specjalnej. 

 
 



Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie 
rodziców : jak uwolni ć się od przeszło ści i zacz ąć 
nowe życie / Lindsay C. Gibson ; tłumaczenie 
Marzena Szyma ńska-Błotnicka. - Kraków : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello ńskiego, 2018.  
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Osoby wychowywane przez niedojrzałych 
emocjonalnie, niedostępnych i egoistycznych rodziców 
często doświadczają utrzymujących się uczuć złości, 
samotności, zdrady i porzucenia. W dzieciństwie ich 
potrzeby emocjonalne nie były zaspokajane, a 
zachowanie rodziców wymuszało wzięcie na siebie 
odpowiedzialności w stopniu odpowiednim dla 
dorosłych. Autorka tej przełomowej książki udowadnia, 
że można sobie poradzić nawet z trudną przeszłością i 
zacząć się cieszyć życiem. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Domek terapeutyczny, czyli 100 sposobów na 
terapi ę z mamą i tatą / Anna Ró żańska-Gał, 
Joanna Ku ś, Beata Brzezi ńska. - Gdańsk : 
Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza 
Harmonia, copyright 2018.  
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Domek terapeutyczny… ma za zadanie zachęcić 
rodziców do podejmowania działań terapeutycznych 
(z zakresu logopedii, bajkoterapii, 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 dokonywaniu 
postępów i była stymulacją określonych funkcji 
rozwojowych. Ideą poradnika jest wykorzystywanie 
przedmiotów znajdujących się pod ręką. Dlatego po 
przeczytaniu którejkolwiek ze 100 propozycji rodzic 
będzie mógł ją od razu zrealizować, bez 
wychodzenia z domu ani konieczności inwestowania 
czasu i pieniędzy w dodatkowe zakupy. 
 

 
 



Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Cz. 1 / 
Małgorzata Wójtowicz-Szefler. - Wydanie V. - 
Warszawa : Difin, 2018.  
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Książka ma charakter przewodnika dla psychologów, 
pedagogów, studentów lub opiekunów dziecięcych 
czy rodziców małego dziecka, pozwalającego na 
poznanie specyficznej sytuacji badania małego 
dziecka (od urodzenia do 5 roku życia) oraz 
możliwości wykorzystania narzędzi diagnozy rozwoju 
zarówno dzieci prawidłowo rozwijających się jak i 
zagrożonych niepełnosprawnością czy też 
niepełnosprawnych. Ocena poziomu rozwoju małych 
dzieci, pozwalająca na uwidocznienie obszarów 
dobrze i słabo rozwiniętych, ma szczególne 
znaczenie dla organizowania programów wczesnej 
interwencji lub wczesnego wspomagania dzieci z 
trudnościami w rozwoju.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Depresja nastolatków : jak j ą rozpozna ć, zrozumie ć 
i pokona ć / Konrad Ambroziak, Artur Kołakowski, 
Klaudia Siwek. - Sopot : Gda ńskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, 2018.   
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• Czym jest depresja? • Jak często dotyka nastolatki? • 
Jak ją rozpoznać i pomóc pokonać? • Jak odróżnić ją 
od typowych dla wieku nastoletniego wahań nastroju? • 
Czy depresja wymaga leczenia? • W jaki sposób 
wpływa na myślenie i zachowanie młodego człowieka? 
Depresja stanowi poważny problem wśród nastolatków. 
Dorastanie jest okresem pełnym napięć i konfliktów, 
dlatego tak łatwo jest przypisać objawy depresyjne 
młodzieńczej burzy hormonów. Nic bardziej mylnego – 
depresja to poważna choroba, a nie przejaw złego 
zachowania czy buntu. Autorzy przygotowali tę 
książkę, aby pomóc zrozumieć i zaakceptować 
depresję młodego człowieka i właściwie na nią 
zareagować. Wyjaśniają czym jest ta choroba, a także 
jak ją szybko rozpoznać, jakie pociąga za sobą skutki 
oraz kiedy i gdzie szukać pomocy.  

 
 



Animacja kultury w perspektywie pedagogicznej : 
studia i szkice / Dariusz Kubinowski, Urszula 
Lewartowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2018.   
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„Główną wartość książki upatruję w tym, iż w sposób 
systematyczny prezentuje ona stan refleksji na temat 
animacji kultury w Polsce po 1989 roku. Porządkuje to, 
co funkcjonuje w dużej mierze w postaci rozproszonych 
artykułów, i dzięki temu jest pomocna w ocenie tej 
dziedziny, może stać się również punktem wyjścia do 
postawienia dalszych pytań. […] Cel główny, czyli zdanie 
relacji ze stanu badań nad animacją, w moim 
przekonaniu w pełni udało się osiągnąć. Czytając 
książkę, można się przekonać, że jest ona zgodna z tym, 
co jest podnoszone i co się twierdzi na temat animacji w 
nurcie inspirowanym przez pedagogikę kultury. Świadczy 
o tym już sama struktura publikacji, w której w kolejnych 
rozdziałach omówione są najczęściej podnoszone i 
dyskutowane zagadnienia, a także odpowiednio dobrana, 
szeroka literatura przedmiotu.” 

Z recenzji dr hab. Ewy Bobrowskiej 

 
 
 
 
w – ksi ążka dost ępna w wypo życzalni 

cz – ksi ążka dost ępna w czytelni 

 
 
 

Opisy zostały zaczerpni ęte ze wst ępów ksi ążek oraz opisów wydawców. 
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