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Do czytania już tuż, tuż : rozwijanie gotowości do 
nauki czytania i pisania / Małgorzata Barańska, 
Magdalena Hinz ; [ilustracje: Maria Pelc]. - Gdańsk : 

Wydawnictwo Harmonia, 2021. 
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Publikacja Do czytania już tuż, tuż. Rozwijanie gotowości do 

nauki czytania i pisania przeznaczona jest przede 

wszystkim dla dzieci, które przygotowują się do nauki 

czytania i pisania. Przyda się również uczniom, którzy 

z różnych powodów mają kłopoty z nauką tych niezwykle 

ważnych umiejętności. Przedszkolaki i uczniowie mogą 

wykonywać ćwiczenia zawarte w publikacji zarówno pod 

kierunkiem nauczyciela, jak i w domu, pod okiem osoby 

dorosłej. Zestaw składa się z 99 kart z ćwiczeniami oraz 

zeszytu. Na zadania związane z literami, dwuznakami 

i trójznakiem poświęcono 88 kart. Umieszczone na nich 

ćwiczenia mają na celu rozwijanie spostrzegawczości 

wzrokowej i sprawności grafomotorycznej, rozwijanie uwagi 

i pamięci wzrokowej, naukę pisania danej litery, a także 

usprawnianie motoryki małej. Pozostałe 11 kart zawiera 

zadania rozwijające przede wszystkim analizę fonemową oraz utrwalające znajomość małych 

drukowanych liter. 
Źródło: https://harmonia.edu.pl 

 
 
 
 
 

 
Dziecko w społeczeństwie i w świecie / Maria 
Montessori. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 
2022. 
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Dziecko w społeczeństwie i w świecie to wybór tekstów, 

przemówień i wywiadów udzielonych przez Marię 

Montessori, pogrupowanych w sześć obszarów 

tematycznych. Autorka zwraca się do rodziców i nauczycieli, 

dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat nabywania 

wiedzy przez dzieci i roli, jaką w tym procesie odgrywają 

dorośli. Kreśli obraz cech i kompetencji, jakie powinien mieć 

idealny nauczyciel. Pokazuje, jak nieostrożne działanie 

dorosłego może przerwać koncentrację dziecka i zniweczyć 

efekty samodzielnej edukacji. Maria Montessori wyjaśnia 

także szczegóły swojej metody, zapoczątkowanej w Case 

dei Bambini – Domach Dzieci, oraz zwraca uwagę na błędy 

przy próbach jej bezrefleksyjnego powielania. W kolejnych 

częściach książki autorka dzieli się także swoimi poglądami 

na sprawy nieco ogólniejsze, jak kształt systemu edukacji 

czy miejsce człowieka w świecie. 

 
Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl 



Kompendium wiedzy o obywatelach Ukrainy 

w polskiej oświacie od września 2022 roku / 
[redaktor: Agnieszka Stebelska]. - Warszawa : 
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o, copyright 2022. 
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Do polskich szkół i przedszkoli uczęszcza coraz więcej dzieci 

z Ukrainy. Zatrudniani są też nauczyciele, pomoce 

nauczycieli. Od roku szkolnego 2022/2023 obowiązują 

nowe przepisy, które określają szczegółowe wymagania 

oraz zasady nauki i zatrudniania. Przekazujemy w Państwa 

ręce kompendium wiedzy na temat obywateli Ukrainy 

w polskiej oświacie. Publikacja składa się z czterech części. 

Pierwsza to teoria – regulacje prawne, interpretacje 

przepisów oświatowych, nowe zadania dyrektora i placówki 

oświatowej. Druga część zbiera pytania, problemy 

dyrektorów – eksperci odpowiadają na wątpliwości, 

wskazują konkretne procedury postępowania oraz podają 

podstawy prawne. Trzecia część jest praktyczna i zawiera 

tabele, warsztaty, karty pracy, przykładowe scenariusze 

zajęć zarówno dla dzieci z Ukrainy, jak i uczniów polskich. 

Czwarta część to z kolei gotowe dokumenty, w tym zgody, oświadczenia rodziców, wnioski potrzebne 

w pracy szkoły – w języku polskim i ukraińskim. 

Opis z okładki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : 
badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa / pod 
red. Agnieszki Korycińskiej-Huras i Małgorzaty Janiak. - 
Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014. 
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Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe 

teoretyków i praktyków, którzy w swojej działalności 

badawczej lub wdrożeniowej zajmują się różnymi 

aspektami komunikacji naukowej w środowisku cyfrowym. 

W zamyśle nie jest więc pełną panoramą wiedzy 

o wirtualnym obiegu przekazów naukowych, lecz 

wycinkowym obrazem stanu badań i refleksji teoretycznej 

na ten temat, tak jak przedstawia się on w roku 2014. 

Problematyka tomu obejmuje modelowanie procesów 

i aktualny kontekst prawny komunikacji naukowej w sieci, 

tworzenie i zarządzanie kolekcjami dokumentów cyfrowych 

w ramach Zielonej Drogi dostępu do publikacji naukowych, 

optymalizacji katalogów bibliotecznych i rejestracji 

bibliograficznej dorobku naukowego pracowników uczelni 

oraz różnorodne zagadnienia związane z badaniem potrzeb użytkowników informacji cyfrowej. 

 

Źródło: https://wydawnictwo.sbp.pl 
 
 



 

 
Koniec wybuchów złości : co robić gdy zachowanie 
dziecka wymyka się spod kontroli? / Jed Baker ; 
przekład Ryszard Zajączkowski. - Gdańsk : Harmonia 
Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018. 
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Książka Koniec wybuchów złości zawiera opisy technik 

wypracowanych w ciągu wielu lat badań nad motywacją 

i zachowaniem dzieci. Jej autor, dr Jed Baker, wyposaża 

rodziców i opiekunów w narzędzia, dzięki którym: 

 zaakceptują i docenią swoje dzieci, aby stworzyć 

z nimi dobrą relację; 

 dowiedzą się, jak uspokajać podopiecznych i nie 

załamywać rąk, gdy ich zachowanie wymyka się spod 

kontroli; 

 nauczą się tworzyć plany zapobiegawcze dla 

powtarzających się problemów, aby można było nie 

dopuścić do kolejnych wybuchów złości. 

 
Źródło: https://harmonia.edu.pl 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 2, 
Diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy / redakcja 
naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Gdańsk : 

Harmonia Universalis, 2021. 
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Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna to dwutomowa 

monografia wieloautorska, której współtwórcami są 

pracownicy naukowi z różnych dziedzin wiedzy, zajmujący 

się przy tym problematyką logopedyczną, reprezentujący 

wszystkie znaczące ośrodki akademickie w Polsce. Wśród 

autorów są także czynni logopedzi. Poszczególne części 

monografii pod różnym kątem prezentują najważniejsze 

zagadnienia z zakresu logopedii związanej z dziećmi 

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Problematyka 

ta ukazana jest w szerokim ujęciu, co sprawia, że czytelnik 

znajdzie w książce bogaty i różnorodny zasób wiadomości 

teoretycznych i praktycznych z zakresu profilaktyki, 

diagnozy i terapii logopedycznej. 

 
Z recenzji prof. dra hab. Edwarda Łuczyńskiego 

 
 
 
 
 



 

 
Nauczyciele wobec reformy systemu oświaty - 
spostrzeganie, dylematy, pokłosie "wielkiej zmiany" 
: (studium przypadku) / Anna Szafrańska. - Toruń : 
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022. 
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Liczne przykłady, choćby z historii powojennego szkolnictwa 

w Polsce, wskazują, że promotorzy zmian koncentrują się 

przede wszystkim na zapisach legislacyjnych i wydawaniu 

rozporządzeń. Kolejni ministrowie popełniali ten sam błąd. 

Dominowała i dominuje chęć decydowania za nauczycieli 

bez ich udziału. Ich swoboda jest zmarginalizowana. Czy 

jednak to upoważnia do rezygnowania z działań 

zmierzających do wdrażania koncepcji stawiających na 

nauczyciela refleksyjnego, myślącego krytycznie, 

stawiającego na autonomię własną i swoich wychowanków? 

Z pewnością jak nigdy dotąd szkoła potrzebuje innego typu 

nauczycieli, którzy nastawieni są na pracę traktowaną nie 

tyle jako wykonywane rzemiosło, ile jako profesję związaną 

z nieustannym rozwojem, potrzebą zaangażowania 

społeczno-ideowego, świadomego potrzeby krytycznego spojrzenia na wiedzę i działania praktyczne, 

nastawionego na poszukiwanie nowych rozwiązań. 
Źródło: https://www.marszalek.com.pl 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Diagnoza w psychoterapii par. 2, Specyficzne 
zjawiska w diagnostyce par / redakcja naukowa Bartosz 
Zalewski, Hanna Pinkowska-Zielińska. - Warszawa : PWN, 
2022. 
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Drugi tom Diagnozy w psychoterapii par poświęcony jest 

specyficznym zjawiskom zachodzącym w procesie 

diagnozowania bliskich związków. Autorzy, wywodzący się 

ze środowiska polskich psychoterapeutów, przybliżyli 

szczególne, nieczęsto opisywane w literaturze dylematy 

diagnostyczne, zjawiska i procesy, które pojawiają się na 

tym etapie pomocy terapeutycznej. Czytelnicy znajdą tu 

narzędzia pomocne m.in. w lepszym rozumieniu dynamiki 

relacji czy analizie stanów emocjonalnych obecnych 

w związku. Przybliżono ponadto specyfikę pracy z parami 

jednopłciowymi, międzykulturowymi czy odesłanymi przez 

instytucje, czyli niewolontaryjnymi. 

 

Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl 
 

 

 
 
 



 

 
 
Z uczelni na rynek pracy : indywidualne decyzje, 
mechanizmy społeczne a polityki publiczne / 
Magdalena Jelonek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 
Scholar, 2020.  
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Książka Magdaleny Jelonek na temat relacji między 

kształceniem na poziomie wyższym a sytuacją absolwentów 

na rynku pracy jest ciekawa, momentami inspirująca. (...) 

Jej ogromną zaletą jest podjęcie próby zrozumienia 

i interpretacji mechanizmów społecznych regulujących 

proces transferu absolwentów z instytucji szkolnictwa 

wyższego na rynek pracy w kontekście trzech głównych 

nurtów teoretycznych: przede wszystkim teorii zasobów 

ludzkich oraz krytycznych wobec niej teorii kolejkowych czy 

kredencjalnych, a także kulturowej reprodukcji (zamknięcia 

społecznego). 

 

Z recenzji dr. hab. Dominika Antonowicza, prof. UMK 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zdrowie psychiczne : współczesne zagrożenia 
i możliwości wzmacniania / Ewa Wilczek-Rużyczka, 
Magdalena Kwak. - Warszawa : PZWL, 2022. 
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W książce zawarto informacje o zdrowiu psychicznym, jego 

determinantach i zagrożeniach, a także wzmacnianiu 

zdrowia psychicznego według koncepcji salutogenetycznej 

i radzenia sobie ze stresem. Ze względu na znaczenie tego 

wzmacniania uwzględniono dodatkowo praktyczne 

wskazania dotyczące realizacji warsztatów, programów 

profilaktycznych i podejmowania innych działań. Publikacja  

adresowana jest w szczególności do lekarzy, pielęgniarek, 

psychologów, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół 

i ośrodków szkolno-wychowawczych, nauczycieli, a także 

studentów kierunków przygotowujących do tych zawodów. 

Będzie również cennym źródłem informacji na temat 

wzmacniania zdrowia psychicznego dla wielu innych grup 

zawodowych, a także dla indywidualnego odbiorcy. 

 
Źródło: https://pzwl.pl 
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