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Terapia Gestalt / Frederick S. Perls. - [Warszawa] : PWN, 
[2019].  

opis wydawcy: 

Publikacja to zapis czterech wykładów oraz seminarium pracy ze 
snem i intensywnych warsztatów przeprowadzonych przez 
Fredericka S. Perlsa w latach 1966-1968. Książka odsłania dynamikę   
i charakter pracy twórcy psychoterapii Gestalt, daje szansę 
zaobserwowania jego żywych, inspirujących i prowokacyjnych 
interakcji ze słuchaczami i uczestnikami warsztatów. 

„Gestalt Therapy Verbatim to czysty Perls. W książce tej 
charyzmatyczny twórca terapii Gestalt prezentuje swoją 
pomysłowość, brawurę i tendencję do uciekania się zarówno do 
modnych sloganów, jak i swojej niezwykłej przenikliwości klinicznej. 
Mamy szansę być obecni przy tym, gdy improwizuje wykłady, 
możemy posłuchać jego wypowiedzi na temat ludzkiej natury                   
i ówczesnej kultury, a ponad wszystko mamy szansę doświadczyć 
jego teatralnego stylu nakłaniania ludzi do opowiadania swoich 
snów lub odgrywania ich w postaci dialogów i scenek.”.  

w 62709                           Z przedmowy Michaela Vincenta Millera 

                                                                   

 

Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu              
i szkole : porady i ćwiczenia / Anna Radwańska, 
Aleksandra Sobolewska-Kędzior. - Warszawa : Difin, 
2021. 

opis wydawcy: 

Książka jest przeznaczona dla osób, które podchodzą do zawodu 
terapeuty w sposób plastyczny i kreatywny. Zawiera ćwiczenia do 
wykorzystania podczas zajęć, będące inspiracją do wzajemnej 
współpracy podczas prowadzenia terapii, do wymieniania 
spostrzeżeń i doświadczeń, a w efekcie do tworzenia 
zindywidualizowanych i skorelowanych ze sobą programów terapii 
pełnych ćwiczeń, które zapewnią podopiecznym aktywne i ciekawe 
zajęcia oraz optymalny rozwój.  

Porady i ćwiczenia są dla uczniów z: trudnościami w nauce, dysleksją, 
zespołem Aspergera i autyzmem, afazją, alalią, opóźnionym 
rozwojem mowy, niezakończonym rozwojem mowy, różnymi 
wadami wymowy. 

w 62710 

 



Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu : wybrane 
zagadnienia / Barbara Skałbania, Teresa Lewandowska -
Kidoń. - Wydanie 2.  - Kraków : Impuls, 2022. 

opis wydawcy: 

Niniejsza książka powstała we współpracy dwóch autorek, których 
zainteresowania naukowe i długoletnia praktyka pedagogiczna 
koncentrują się wokół zagadnień związanych z pomocą 
psychopedagogiczną i wspomaganiem rozwoju dziecka ucznia ze 
specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w szkole i poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. Autorki mają nadzieję, że będzie ona 
stanowić źródło informacji i kształtowania umiejętności i postaw 
terapeutycznych, jak też namysłu nad codziennością terapeutyczną. 
Szczególnie pomocna może być krótka refleksja nad 
proponowanymi zagadnieniami po każdym rozdziale i zamieszczony 
tam wykaz literatury tematycznej. Szeroki zakres teoretyczny                  
i praktyczny terapii pedagogicznej został świadomie ograniczony do 
wybranych zagadnień i połączony z kształtowaniem u Czytelnika 
postawy krytycznego myślenia i refleksyjności.  

w 62711 

 

 

 

 

 

Terapie wspomagające nieharmonijny rozwój dziecka : 
ćwiczenia / redakcja naukowa: Jacek Szmalec. - 
Warszawa : Difin, 2021. 

opis wydawcy: 

W książce zaproponowane są zabawy, ćwiczenia dla dzieci, u których 
zaobserwowano nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny. 
Dodatkowo umieszczone są programy zajęć na cały rok do 
wykorzystania dla logopedów, jak również bajki terapeutyczno-
logopedyczne. W publikacji można znaleźć: zabawy służące 
doskonaleniu postawy, równowagi, obustronnej koordynacji 
ruchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz rytmu i tempa 
ćwiczeń; zabawy psychomotoryczne - wpływające na rozwój 
emocjonalno-społeczny dzieci; zabawy psychomotoryczne -
ćwiczenia usprawniające motorykę; strategie terapeutyczne służące 
doskonaleniu wykonywania złożonych poleceń; bajki logopedyczne 
w pracy z dzieckiem oraz logopedyczne programy zajęć. 

 

w 62712 

 

 



Współczesna psychologia behawioralna : wybrane 
zagadnienia / red. Przemysław Bąbel, Paweł Ostaszewski. 
- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
2008. 

opis wydawcy: 

„Książka jest wykładnią paradygmatu psychologii behawioralnej. 
Znajdziemy w niej systematyczny wykład dotyczący podstaw 
teoretycznych, metod i zastosowań psychologii behawioralnej. 
Dowiadujemy się z niej, jakie cele może sobie stawiać badacz. Celem 
postępowania badawczego jest opis relacji organizmu i otoczenia 
(bez wyjaśnienia odwołującego się do niemierzalnych bezpośrednio 
procesów). Kryterium sukcesu staje się więc zdolność 
przewidywania zdarzeń. Przewidywanie to miara skuteczności 
postępowania badawczego oraz oddziaływań praktycznych. Jest 
więc psychologia behawioralna wierną kontynuatorką pozytywizmu, 
z którego wiele zresztą na początku swego rozwoju zaczerpnęła. 
Prezentowane teksty w klarowny i kompetentny sposób 
wprowadzają Czytelnika w problematykę. (…)” 

w 62713                             – z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Pisuli 

 

 

 

 

 

Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze 
organizacyjnej szkoły : studium teoretyczno-empiryczne / 
Małgorzata Kamińska. - Kraków : Impuls, 2019. 

opis wydawcy: 

Książka składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. Osią 
tematyczną części teoretycznej jest pojęcie współpracy 
międzyludzkiej w zespołach. Zostało ono ukazane na tle zagadnienia 
kultury szkoły jako organizacji uczącej się. W rozdziale pierwszym 
omówiono wybrane koncepcje kultury w ujęciu socjologicznym, 
antropologicznym, pedagogicznym. Autor przedstawia zarys 
problematyki współpracy międzyludzkiej w perspektywie kulturowej 
i społecznej. Rozdział drugi zawiera analizę pojęcia współpracy 
zespołowej w odniesieniu do środowiska szkolnego oraz pracy 
zawodowej nauczycieli. Główne wątki analizy dotyczą ukazania 
współpracy jako zjawiska towarzyszącego codzienności szkolnej. 
Odnosi się również do kwestii organizacyjno - prawnych 
funkcjonowania zespołów nauczycielskich w praktyce szkolnej.  
 

w 62714 

 

 

 



 Wybrane zagadnienia psychodietetyki : narzędzia                  
i metody pracy z osobami z nieprawidłowymi nawykami 
żywieniowymi / Jagoda Różycka. - Warszawa : Difin, 
2020. 

opis wydawcy: 

Treści książki stanowią wynik doświadczeń własnych i praktyki 
psychodietetycznej w ramach prowadzenia gabinetu 
psychologicznego oraz współpracy przy projektach naukowych 
dotyczących zachowań zdrowotnych w tym żywieniowych 
pacjentów z przewlekłymi chorobami somatycznymi i nadwagą / 
otyłością. Zawierają zbiór interdyscyplinarnej i kompleksowej 
wiedzy z dziedziny dietetyki i psychologii, która ma ukierunkować 
przyszłych specjalistów i specjalistów już pracujących z ww. grupami 
osób w stronę skutecznej i efektywnej współpracy. 

 

 

w 62715 

 

 

 

 

 

Zachowania, które mogą zranić : o uzależnieniach 
behawioralnych i nie tylko / Bohdan Tadeusz 
Woronowicz. - Poznań : Media Rodzina, copyright 2021. 

opis wydawcy: 

Autor znany czytelnikom z licznych publikacji dotyczących 
uzależnień, przede wszystkim od alkoholu, tym razem przekazuje 
wiedzę o uzależnieniach niesubstancjalnych, czyli behawioralnych. 
Zajmuje się w tej książce m.in. zaburzeniami związanymi                             
z Internetem, telefonem komórkowym, uzależnieniami od ćwiczeń 
fizycznych, jedzenia i odżywiania, miłości i zaangażowania 
emocjonalnego, polityki i władzy, praktyk religijnych. Porusza także 
temat współuzależnienia, odwołując się do własnego doświadczenia 
klinicznego. Książka, napisana przystępnym językiem, skierowana 
jest zarówno do zwykłych czytelników, jak i do profesjonalistów. 

 

 

w 62716 

 

 

 

 



Zarys postępowania korekcyjnego w praktyce szkolnej : 
"ruch - lek dla wszystkich" / Stanisław Żołyński. -    
Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2021. 

opis wydawcy: 

Podręcznik Stanisława Żołyńskiego to poradnik będący zbiorem 
niezbędnych informacji i zaleceń dla nauczycieli prowadzących 
gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną oraz nauczycieli 
wychowania fizycznego na temat tego, jak dbać o zdrowie oraz 
prawidłową postawę dzieci, w której szczególną rolę odgrywa 
kręgosłup. Autor podkreśla, jak ważna w szkole jest rola wychowania 
fizycznego czy gimnastyki korekcyjnej, w czasie których uczeń może 
zadbać o swoje zdrowie. Istotna jest też rola nauczyciela, od którego 
zależy umiejętne i fachowe sterowanie rozwojem dziecka już od 
najmłodszych lat. Wiedza, którą Autor dzieli się z Czytelnikiem, jest 
podana w sposób rzetelny, uporządkowany, a przy tym poparta 
licznymi publikacjami, ujętymi w wykazie literatury na końcu 
podręcznika. Niewątpliwą wartością prezentowanej książki jest 
autorski program z rocznym planem pracy szkolnej gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej oraz profilaktykę zdrowych pleców.  

                                                                  w 62717 

 

 

 

 

Zarządzanie motywacją pracowników / Waldemar 
Kozłowski. - Wydanie IV.  - Warszawa : CeDeWu, 2022. 

opis wydawcy: 

Proces motywacyjny stanowi szereg świadomych oddziaływań na 
zachowania pracowników poprzez stwarzanie możliwości i sytuacji 
niezbędnych do realizacji ich własnych celów oraz do osiągnięcia 
celów organizacji. Niniejsza publikacja prezentuje najważniejsze 
zagadnienia związane z procesem motywowania pracowników, 
m.in. tworzenie skutecznych systemów motywacyjnych, technik           
i narzędzi oddziaływania na motywację pracowników. Motywacja 
pracowników ma znaczne przełożenie na sprawność i efektywność 
organizacji. Istotnym wyzwaniem w organizacji jest nadążanie za 
wzrostem wymagań i oczekiwań pracowników z jednoczesnym 
zachowaniem efektywności ekonomicznej organizacji. Oprócz 
aspektów behawioralnych ważną kwestią jest przełożenie 
motywacji na wskaźniki ekonomiczne. Książka jest przeznaczona     
dla kadry menedżerskiej, specjalistów HR, studentów nauk 
ekonomicznych i wszystkich chcących zrozumieć istotę motywacji. 

w 62718 

 

 

 



Sygnatury książek posiadają oznaczenia:  
cz – czytelnia,  
w – wypożyczalnia. 

Opisy zaczerpnięto od wydawców.                                                                                                                              

Źródło opisów i zdjęć okładek: https://bonito.pl/ ; https://www.empik.com/  

 

 

 

 

przygotowała: Dominika Wiercigroch –                                                                                                               
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