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Doświadczenia dydaktyczne : rekonstrukcje biografii 
szkolnych dorosłych absolwentów / Agnieszka Koterwas. - 

Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. 
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Praca jest wzorcowym przykładem innowacyjnego badania 

praktyki szkolnej z oddolnej, tzw. emicznej, perspektywy. 

Treść publikacji stanowi znaczący wkład w doskonalenie 

wiedzy pedagogicznej oraz jej praktyczne aplikacje. Ponadto 

otwiera drogę do kolejnych projektów badawczych 

i badawczo-rozwojowych. Specyficzne dla tego projektu jest 

[…] nade wszystko pokonanie swoistego rytu dydaktycznego 

myślenia o szkole w kategoriach czynności nauczania. […] 

Pracę cechuje oryginalność w trzech podstawowych 

wymiarach. Pierwszym z nich jest problematyka badań, 

drugim – sposób podjęcia tejże problematyki, trzecim zaś 

wartość aplikacyjna. Autorka bowiem nie tylko poruszyła 

oryginalny problem badawczy usytuowany w „zaniedbanym 

obszarze” […] współczesnej pedagogiki, ale „pracując nad 

nim” z zastosowaniem jakościowej metodologii opartej na 

badaniach biograficznych, niewystępujących dotąd szerzej 

w badaniach z zakresu dydaktyki szkolnej, wniosła „świeży powiew” do dyskursu naukowego tej 

subdyscypliny oraz przyczyniła się do rozwoju wieloparadygmatycznej nauki o szkole i nauczaniu. 

 

Z recenzji dr hab. Bogusławy Doroty Gołębniak, prof. DSW. 

 

 

 

Lubię mówić : materiały do terapii opóźnionego rozwoju 
mowy. Cz. 1, Etap prostych wyrazów jedno- 
i dwusylabowych / Anna Tońska-Szyfelbein. - Gdańsk : 

Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019. 
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Prezentowana publikacja zawiera ćwiczenia dla dzieci 

z opóźnionym rozwojem mowy. Pierwsza część Lubię mówić to 

materiał obejmujący wyrazy dwusylabowe złożone z sylab 

otwartych (typu „mapa”, „buty”) oraz jednosylabowe, 

zakończone spółgłoską (typu „dom”). Z publikacji korzystać 

mogą zarówno logopedzi, terapeuci, jak i rodzice. W jaki 

sposób pracować z materiałem? Jeśli dziecko nie potrafi 

wypowiadać wyrazów dwusylabowych, zaczynamy od nauki 

powtarzania pierwszych sylab nazw obrazków. Czyli w wyrazie 

„mata” dziecko powtarza tylko sylabę „ma”, w wyrazie „buty” 

– powtarza tylko sylabę „bu”. Po opanowaniu sylab otwartych 

można przejść do łączenia ich w wyrazy dwusylabowe. 

Następnie pracujemy na wyrazach jednosylabowych 

zakończonych spółgłoską. Później wszystkie wyrazy utrwalamy 

w różnych kontekstach (wykonywanie ćwiczeń z kart pracy), by na końcu utrwalić je w wyrażeniach, 

zdaniach, krótkich opowiadaniach. 

Opis z okładki 



 

 
Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media 
i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej 
bibliotece / pod redakcją naukową Mai Wojciechowskiej oraz 

Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy. - Warszawa : Wydawnictwo 
Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019. 

PBW Bielsko-Biała   cz 122 382 

 

Oddawana do rąk Czytelników publikacja ma na celu 

zwrócenie uwagi na wielowymiarowy charakter usług 

i organizację pracy współczesnych bibliotek różnych typów. 

Doświadczenia pierwszych dwóch dekad XXI wieku pokazały, 

że rola bibliotek w procesie społecznego komunikowania się 

nieustannie ewoluuje. Wielość funkcji tych instytucji – 

począwszy od informacyjnej, edukacyjnej, przez rozrywkową 

i estetyczną, a skończywszy na integracyjnej i substytutywnej 

– prowokuje do nadążania za zmianami w potrzebach 

czytelników i przekształcania oferty w bardziej adekwatną 

i aktualną. Z książnicy, która gromadzi, opracowuje 

i udostępnia zbiory, biblioteka, w szczególności publiczna 

i powoli także akademicka, przekształcają się w ośrodki 

kultury, które dbają o budowanie pozytywnych relacji 

z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Oczekiwania 

społeczeństwa i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych spowodowały pojawianie się nowych 

form usług jak na przykład rent a librarian czy dostosowanie tradycyjnych form korzystania 

z katalogów do wersji mobilnej. 
Ze Wstępu 

 
 
 

 
 

Nauczyciel i uczeń w kontekście społecznych przemian 
i oczekiwań / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. - 
Kraków : Impuls, 2019. 

PBW Bielsko-Biała   cz 122 129 

 

Praca zbiorowa Nauczyciel i uczeń w kontekście społecznych 

przemian i oczekiwań pod redakcją Joanny Skibskiej to ważny 

głos w dyskusji na temat wspólnej przestrzeni działań 

edukacyjnych i społecznych. Tytułowe relacje między 

głównymi podmiotami edukacji i społeczeństwem są dobrą 

podstawą do dyskusji nad kondycją współczesnego 

nauczyciela i szkoły. Autorzy analizują wybrane aspekty życia 

szkolnego i społecznego w kontekstach ich wzajemnego 

przenikania oraz nowych wyzwań edukacyjnych 

i społecznych. Na tym tle pojawiają się nowe zadania, a także 

nowe szanse dla edukacji. Rodzą się też nowe pytania 

o możliwości i sposoby integracji oddziaływań edukacyjnych 

i społecznych. […] Publikacja jest ważnym studium, w którym 

prowadzone analizy wyrażają wspólną troskę o jakość działań 

edukacyjno-społecznych. Stanowi istotny wkład w rozwój 

teorii oraz praktyki edukacyjnej i z pewnością przyczyni się 

do poszerzenia jej perspektywy badawczej. Przedstawione 

rozważania będą inspiracją i zachętą do dalszych analiz z tego zakresu. 

 

Z recenzji prof. dr hab. Jolanty Szempruch 



 

 

 
Psychologia zdrowia / Irena Heszen-Celińska, Helena Sęk. - 
Warszawa : PWN, 2020. 
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Po 13 latach od pierwszego wydania przedstawiamy 

Czytelnikom poszerzoną i unowocześnioną edycję podręcznika 

Psychologia zdrowia. W nowej wersji podręcznika 

uwzględniono dynamiczny rozwój psychologii zdrowia jako 

dziedziny badań i praktyki, który nastąpił w ostatnich latach. 

W publikacji zrelacjonowano obszerny dorobek polskich 

naukowców, jest ona także dostosowana do realiów polskiego 

systemu ochrony zdrowia. Treści podręcznika odpowiadają 

programowi kształcenia z zakresu psychologii zdrowia. 

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wybierających 

psychologię zdrowia jako przedmiot swojej specjalizacji 

zawodowej, oraz absolwentów psychologii zatrudnionych 

w sektorze zdrowia. Jest też pomyślany tak, aby mogli z niego 

korzystać studenci innych kierunków: medycyny, 

pielęgniarstwa, pedagogiki, socjologii, zdrowia publicznego. 

Odbiorcami publikacji mogą być także specjaliści z innych 

dziedzin, współpracujący z psychologami: socjologowie, asystenci społeczni, pedagodzy, nauczyciele, 

lekarze i pielęgniarki, także specjaliści w zakresie rehabilitacji i kultury fizycznej oraz kształtowania 

środowiska. 

Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl 
 

 
 
 
 

 

 
Rodzina w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą. Cz. 2 / 
redakcja naukowa Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 
2019. 

PBW Bielsko-Biała   w 122 198 

 

Poszczególne rozdziały w książkach napisane zostały przez 

specjalistów w danej dziedzinie, którzy oprócz teorii zajmują 

się również określonym problemem w praktyce. Każdy rozdział 

oprócz  podstaw teoretycznych, dotyczących omawianego 

zagadnienia, zawiera również rady, wskazówki metodyczne, 

przykłady zabaw, utworów, które można wykorzystać 

w codziennych działaniach organizowanych przez nauczycieli 

w przedszkolu i szkole oraz przez rodziców w domu. W drugiej 

części książki omówione zostały problemy, z którymi mogą się 

spotkać rodzice wychowujący dzieci starsze i nastoletnie, 

m.in. takie jak: zaburzenia odżywiania, alkoholizm, 

uzależnienia od narkotyków, zagrożenia związane 

z funkcjonowaniem w świecie mediów. Czytelnik znajdzie 

również rady i wskazówki metodyczne dotyczące wychowania 

dzieci ze specjalnymi potrzebami, np. dzieci z zespołem 

Downa, ADHD, niewidome czy niesłyszące. 

 

Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl 



 

 

Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi / Alicja 
Czerederecka. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 
PBW Bielsko-Biała  w 122 199,  w 122 360   

 

W książce omówiono problemy psychologiczne pojawiające 

się w związku z podwójnym kryzysem w rodzinie – rozstania 

rodziców oraz ich rywalizacji o uregulowanie na drodze 

prawnej kwestii związanych z udziałem w wychowaniu dzieci. 

Analizie poddano współczesną literaturę przedmiotu ze 

wskazaniem podstaw prawnych. Autorka przedstawia m.in. 

własne badania dotyczące dyspozycji psychicznych, które 

mają istotne znaczenie dla kompetencji wychowawczych 

rodziców, w tym ich umiejętności uchronienia dziecka przed 

negatywnymi konsekwencjami rozstania i zaadaptowania się 

do nowej, trudnej psychologicznie sytuacji, w jakiej się 

znalazło. Najszerzej rozwinięte zostały tematy, które 

w ostatnim okresie są przedmiotem szczególnych 

kontrowersji w odniesieniu do regulacji formalnoprawnych 

sytuacji dziecka po rozstaniu tych rodziców, którzy mają 

rozbieżne wizje wychowania dzieci i własnego w nim udziału 

– alienacja rodzicielska oraz piecza (opieka) naprzemienna. 

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, sędziów, prokuratorów, biegłych psychologów, pedagogów 

i psychiatrów opiniujących w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz specjalistów pracujących 

z rodziną w kryzysie związanym z rozstaniem rodziców. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla 

rodziców ubiegających się o aktywne sprawowanie pieczy nad dzieckiem po rozstaniu. 

Opis z okładki 

 
 
 
 

 

 
 
Szkolni protagoniści : predyspozycje i kompetencje 
kierownicze / Joanna Szafran ; Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019. 

PBW Bielsko-Biała w 122 202 

 

W książce zaprezentowano tradycję badań nad kierowaniem 

i jego uwarunkowaniami. Przedstawiona perspektywa 

stanowiła punkt wyjścia refleksji nad behawioryzmem 

organizacyjnym i przywództwem edukacyjnym. W efekcie prac 

badawczych wskazano, jakie zasoby kadrowe w zakresie 

potencjału psychologicznego i kierowniczego posiada 

współczesna szkoła, krytycznie rozważono także kwestie 

rozwiązań systemowych konkursu dyrektorskiego. 

Przedstawione refleksje stanowią przyczynek do dalszych 

analiz i dyskusji nad pożądaną sylwetką szkolnych 

protagonistów. Mogą też być źródłem praktycznych inspiracji, 

służących wypracowaniu programów szkoleniowych, a także 

procedur i metod weryfikacji potencjału obecnych i przyszłych 

dyrektorów szkół. 
 

Źródło: https://press.amu.edu.pl 
 



 
 

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w refleksji i działaniu nauczyciela : wybrane 
zagadnienia / Jolanta Dyrda, Helena Iwo, Katarzyna 

Materny. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. 
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Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowi 

ważny i coraz częściej spotykany podmiot w rzeczywistości 

edukacyjnej. Czy współczesna szkoła, realizując kluczowe dla 

edukacji kompetencje, jest dla niego szansą rozwoju? W jaki 

sposób nauczyciel może stać się inspiratorem procesu uczenia 

się dziecka z dysfunkcjami - to zasadnicze pytania, jakie 

zostały postawione w książce. […] Książka, którą kierujemy 

przede wszystkim do pedagogów i innych osób 

zainteresowanych tą tematyką, ma za zadanie pobudzenie 

pedagogicznej refleksji nad własną praktyką zawodową, 

w której dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

stanowi nierzadko trudne do uchwycenia „zdarzenie 

krytyczne”. Konieczne jest w tym wypadku odejście od 

konwencji normatywno-terapeutycznej na rzecz 

konstruowania procesu edukacyjnego w kierunku rozwijania 

samodzielności, potrzeby całożyciowego uczenia się i gotowości do współdziałania z innymi, 

stanowiących kompetencje kluczowe dla szkoły XXI wieku. 
Ze Wstępu 

 

 

 

 

 

Znaczenie technik muzykoterapeutycznych we wsparciu 
rozwoju dziecka z autyzmem / Sara Knapik-Szweda. - 

Warszawa : Difin, 2020. 
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Monografia dotyczy przede wszystkim dwóch obszarów – osób 

ze spektrum autyzmu podczas terapii muzycznej oraz 

muzykoterapii (jej sposobów oddziaływania, form pracy i jej 

znaczenia w procesie terapeutycznym osób ze spektrum 

autyzmu). Książka zawiera dość obszerny opis teoretyczny 

dotyczący autyzmu (przyczyny, teorie etiologiczne, kryteria 

diagnostyczne i objawy oraz muzykoterapia). Z kolei część 

badawcza opisuje sylwetkę ośmiorga wspaniałych 

i wyjątkowych dzieci. Przedstawia ich relację z muzyką 

i terapeutą. Bycie razem w doświadczeniach muzycznych, 

wielość wspólnie przeżytych sytuacji sprawiają, że książka 

przybiera formę wspólnej muzycznej podróży, opartej na 

budowaniu partnerstwa, komunikacji i rozumienia siebie 

nawzajem. Książka adresowana jest do badaczy, praktyków – 

pedagogów, psychologów, terapeutów, zajmujących się 

osobami z zaburzeniami ze spektrum  autyzmu, muzykoterapeutów, arteterapeutów oraz rodziców czy 

opiekunów dzieci z autyzmem. 
Opis z okładki 
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