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Czytanko-miganka dla dzieci niemówiących. Część 1 / 
Ewa Barszczowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 
2020. 
PBW Bielsko-Biała   w 121 728 

 

 
Czytanko-miganka dla dzieci niemówiących to zbiór ponad stu 
pięćdziesięciu kart pracy ułatwiający dzieciom niemówiącym, 
a także dzieciom z trudnościami w komunikowaniu naukę 
czytania z wykorzystaniem znaków Polskiego Języka 
Migowego oraz elementów czytania globalnego. W skład 
zestawu wchodzi również gra Memory do samodzielnego 
wycięcia. Pozycja, ze względu na ujętą w niej metodykę, nie 
jest polecana uczniom niesłyszącym. 

 
 

Opis z okładki 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja / pod 
redakcją Katarzyny Wrońskiej. - Kraków : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. 
PBW Bielsko-Biała   cz 121 612 

 
Pytanie o dobra edukacji to swoiste wyzwanie dla środowiska 
akademickiego pedagogów w Polsce i za granicą. 
Podejmujemy je, przyjmując szerokie rozumienie edukacji 
jako wychowania i kształcenia (w koniunkcji), bądź węższe – 
jako kształcenia (wychowującego), z odwołaniem zarówno do 
rodzimej, jak i europejskich tradycji i koncepcji: Bildung oraz 
education. Z perspektywy pedagogiki bowiem prezentuje się 
ona na trzech poziomach: po pierwsze, jako znacząca 
praktyka społeczna, wyróżniająca się spośród innych praktyk 
ześrodkowaniem starań o jakość zarówno kształcenia, jak 
i wychowania; po drugie, jako idea odnawiana dzięki 
filozoficznej refleksji i teoretycznemu namysłowi nad nią; po 
trzecie, jako przedmiot badań empirycznych. Zakłada się, że 
takie ujęcie edukacji, w którym wychowanie przegląda się 
w kształceniu i na odwrót, pozwala wydatniej uchwycić 
relacyjność obu procesów i ich wzajemne powiązania – tak 

ważne dla pedagogiki i jej tożsamości.  
 

Opis z okładki 



 
 
 

 
Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty zajęć 
w klasach IV-VIII : poradnik dla nauczycieli / Maria Gudro-
Homicka. - Warszawa : Difin, copyright 2019. 
PBW Bielsko-Biała  w 120 928,  cz 120 927 
 

Publikacja skierowana jest do nauczycieli języka polskiego 
uczących w klasach IV-VIII. Zalecana jest również dla 
nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. Autorka zebrała 
w niej niezbędną praktyczną wiedzę na temat planowania 
pracy z uczniami, sposobów organizacji lekcji, ze zwróceniem 
uwagi na metody aktywizujące ciało i umysł. Podpowiada, co 
zrobić, aby uczeń z radością podjął pracę w klasie czwartej 
i miał możliwość kontynuowania z sukcesem nauki 
w kolejnych klasach; by nauczył się jak się uczyć oraz jak 
rozwijać swoje zdolności, zainteresowania i pasje. W publikacji 
znajdą Państwo wiedzę na temat: jak uczyć myślenia, 
czytania, słuchania, mówienia, recytacji, pisania; jak kształcić 
kulturalny, etyczny język ucznia. Książka zawiera przykłady 
scenariuszy lekcji, ćwiczeń, kart pracy, a także opracowania 
lektur.  

Opis z okładki 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nareszcie skoncentrowani : innowacyjny program leczenia 
ADHD / James Greenblatt, Bill Gottlieb. - Kraków : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. 
PBW Bielsko-Biała  w 121 659, w 121 151 

  
Nareszcie skoncentrowani to doskonała pozycja dla rodziców, 
nauczycieli i terapeutów dzieci z ADHD. Opracowany przez 
Jamesa Greenblatta terapeutyczny Plan Plus-Minus łączy 
leczenie farmakologiczne z naturalnymi sposobami, co 
pozwala ograniczyć objawy ADHD: nadaktywność, deficyt 
uwagi, impulsywność czy skłonność do irytacji. Autor 
w przystępny sposób pokazuje, jak uniknąć problemów 
zdrowotnych: niedoborów pokarmowych, braku równowagi 
mikroflory jelitowej czy zaburzeń snu, które często powodują 
nasilenie objawów. Jego metoda pomaga także zrozumieć 
specyficzne biologiczne czynniki, które odpowiadają za 
zachowania dzieci z ADHD. Program Greenblatta stanowi 
doskonałe uzupełnienie rozwiązań medycyny 
konwencjonalnej, a dzięki odpowiednim technikom pozwala 
ograniczyć skutki uboczne najczęściej stosowanych leków. 
Fachowe porady autora będą wsparciem dla małych 

pacjentów z ADHD w pracy nad osiągnięciem dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.  
 

Opis z okładki 

 
 



 
 

 
Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości : teoria 
i praktyka / Kamila Czepczor-Bernat, Anna Brytek-Matera. - 
Warszawa : Difin, 2020. 
PBW Bielsko-Biała   w 121 697  

 
Książka zawiera wybrane modele kliniczne oraz teorie 
psychologiczne dotyczące powstawania, utrzymywania 
i leczenia nadmiernej masy ciała. Prezentuje najnowsze 
wyniki badań uwzględniające aspekt emocjonalny, 
behawioralny i percepcyjny otyłości. Pozwala lepiej zrozumieć 
relacje zachodzące między doświadczaniem emocji, ich 
regulacją a zachowaniami żywieniowymi i obrazem ciała. 
Obejmuje wyniki badań własnych w zakresie ewaluacji 
autorskiej interwencji psychologicznej bazującej na teorii 
związanej z terapią ukierunkowaną na schematy emocjonalne 
versus opartej na zbiorze technik powiązanych z regulacją 
emocji i stresu. Opisuje wybrane modele pracy z pacjentami 
z nadmierną masą ciała. 

 

Opis z okładki 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy 
zajęć. Część 4 / pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej. - 
Warszawa : Difin, 2019. 
PBW Bielsko-Biała  w 121 707 

 

Czwarta część Socjoterapii, podobnie jak poprzednie, zawiera 
propozycje programów socjoterapeutycznych przeznaczonych 
dla różnych grup odbiorców, przejawiających różnego 
rodzaju zaburzenia zachowania, czy trudności wychowawcze. 
Programy socjoterapeutyczne dotyczą m.in.: 
- rozwijania motywacji do nauki oraz zainteresowań u dzieci 
ze szkoły podstawowej; 
- wzmacniania rozwoju osobistego oraz postrzegania siebie 
i swoich możliwości na tle grupy rówieśniczej; 
- rozwijania umiejętności radzenia sobie z przykrymi 
emocjami w konstruktywny sposób pozbawiony agresji; 
- rozwijania umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania 
konfliktów i współpracy w sytuacji rozbieżności dotyczących 
interesów czy poglądów; 
- podnoszenia samooceny i poczucia własnej wartości 
u młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, przejawiającej 

agresywne lub wycofujące się zachowania, a także mającej problemy, np. ze środkami 
psychoaktywnymi. 

Opis z okładki 
 
 



 
 
 

 
Rada pedagogiczna : obowiązki, kompetencje 
i odpowiedzialność / Małgorzata Dutka-Mucha, Krzysztof 
Gawroński. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 
PBW Bielsko-Biała   cz 121 698 

 
Publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące 
organizacji pracy rady pedagogicznej. Szczegółowo zostały 
omówione zasady funkcjonowania rady pedagogicznej 
wynikające z obowiązujących przepisów prawa, m.in.: 
- zadania dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady, 
- kompetencje stanowiące, opiniodawcze i uprawnienia rady 
pedagogicznej, 
- dokumentowanie i protokołowanie zebrań rady.  
Książka zawiera porady dla dyrektorów dotyczące sprawnego 
prowadzenia zebrań oraz pomysły na efektywną współpracę 
z zespołem rady pedagogicznej. Zamieszczono również wzory 
i przykłady dokumentów opracowanych w oparciu 
o najnowsze przepisy prawa, m.in. regulamin działalności rady 
pedagogicznej. 

Opis z okładki 

 
 
 
 
 
 
 

 
Trening językowy dla seniorów i nie tylko / Paulina 
Mechło, Paulina Polek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2020. 
PBW Bielsko-Biała   w 121716  

 
Język to podstawowe narzędzie naszej komunikacji z innymi - 
to on pozwala nam zrozumieć świat, a światu zrozumieć nas. 
Pozwala opowiedzieć o naszych emocjach, wyrazić potrzeby, 
nawiązać relacje. Jest narzędziem podstawowym, 
a jednocześnie najważniejszym, dlatego istotne jest, by 
działał sprawnie, pozwalając nam zarówno w mowie, jak 
i w piśmie oddać precyzyjnie każdą naszą myśl, 
zrelacjonować każde wydarzenie. A ponieważ wszystkie 
narzędzia do właściwego funkcjonowania wymagają 
odpowiedniej konserwacji, a wszystkie umiejętności treningu, 
także nasze zdolności werbalne możemy wesprzeć 
odpowiednim zestawem ćwiczeń, aby służyły nam jak 
najlepiej. Taki trening, zestaw zadań pozwalających zachować 
i rozwinąć płynność językową w mowie i w piśmie znajdą 
Państwo w tej książce. Przy okazji przygotowane przez 

Autorki zagadki i łamigłówki poprawią także pamięć i koncentrację, a przy tym dostarczą, co nie jest 
przecież bez znaczenia, po prostu pierwszorzędnej rozrywki intelektualnej. Powodzenia i niech, jak 
u Słowackiego, język giętki wypowie wszystko, co pomyśli głowa. Do dzieła! 

Opis z okładki 
 

 
 



  
 
 

 
W drodze na spotkanie z moją córką / Anna Niklewska. - 
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020. 
PBW Bielsko-Biała   w 121 686 

 
 
Wśród lektur na temat autyzmu szczególne miejsce zajmują 
książki napisane przez rodziców. Na polskim rynku 
wydawniczym wciąż jest to bardzo rzadki rodzaj publikacji, 
a ma on ogromną wartość. Z tym większym zadowoleniem 
należy więc przyjąć książkę Anny Niklewskiej: poruszającą, 
szczerą, piękną opowieść matki o życiu i rozwoju Oli, dorosłej 
już dzisiaj kobiety z autyzmem. Jest to historia poszukiwania 
drogi do własnego dziecka, coraz lepszego rozumienia jego 
potrzeb oraz budowania silnej, opartej na zaufaniu i bliskości 
więzi. 
  

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Pisuli 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zawód psycholog : regulacje prawne i etyka zawodowa 
/ Dorota Bednarek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2020. 
PBW Bielsko-Biała  cz 121 726 

 

Niezależnie od charakteru i obszaru działalności wspólny dla 
psychologów jest szczególny charakter więzi z podmiotem 
oddziaływań i wynikające z niego zobowiązania etyczne. 
Książka Doroty Bednarek porządkuje wiedzę dotyczącą: 
-  kontekstu prawnego wykonywania zawodu psychologa, 
- obowiązujących zasad i standardów etycznych oraz 
sposobów ich realizacji. 
Autorka poruszyła zagadnienia etyczne specyficznie związane 
z najważniejszymi obszarami zastosowań psychologii: 
w diagnozie i interwencji psychologicznej. Szczegółowo 
omówiła etyczne kwestie i zasady dotyczące takich 
specyficznych sytuacji, jak: 
- świadczenie usług na zlecenie strony trzeciej, na odległość, 
wobec nieletnich, 
- problem przeciwdziałania dyskryminacji, 
- prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników, 

oraz wielu innych. 
 

Opis z okładki 

 
 
 
 

Oprac. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia 


