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Polecamy najnowsze książki: 
 

 
Dobro dziecka : perspektywa pedagogiczna i prawna 
/ redakcja naukowa Elżbieta Włodek, Zbigniew Solak, 
Tomasz Gurdak. - Kraków : Akademia Ignatianum, 2017. 

PBW Bielsko-Biała   cz 122 992 

 

Zmieniający się kontekst socjokulturowy, nowe ideologie, 

transformacja wartości, zwłaszcza wartości moralnych, 

aktualizują potrzebę analiz nad dobrem dziecka. W czasach 

dynamicznych zmian społecznych jest wręcz konieczne – 

zarówno w wymiarze teorii, jak i praktyki edukacyjnej – 

podejmowanie zagadnień związanych z kategorią „dobra 

dziecka”. Na to zapotrzebowanie próbują odpowiedzieć 

autorzy niniejszej książki. Opracowanie stanowi 

interesujący i wartościowy materiał, inspirujący do 

rozwijania pedagogicznej refleksji nad dobrem dziecka 

i sposobami jego urzeczywistniania. Różnorodność 

tematów sprawia, że książka może mieć szerokie grono 

odbiorców wśród teoretyków i praktyków edukacji. 

 

Dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL 
Źródło: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl 

 

 
 
 
 
 

 
Lego® w terapii autyzmu / Daniel B. LeGoff, Gina Gómez 
de la Cuesta, GW Krauss, Simon Baron-Cohen ; 
tłumaczenie Katarzyna Sapeta-Czajka. - Kraków : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. 
PBW Bielsko-Biała   w 121 138 
 

Daniel B. LeGoff jest pomysłodawcą wykorzystywania 

klocków LEGO® w terapii autyzmu. Jego książka LEGO® 

w terapii autyzmu to doskonały poradnik, pokazujący, że 

wspólne budowanie z klocków to nie tylko wspaniała 

zabawa, lecz także skuteczne narzędzie terapeutyczne. 

Tworzenie konstrukcji z użyciem klocków LEGO® pomaga 

w kształtowaniu umiejętności dzielenia się, wymieniania 

rolami czy nawiązywania kontaktu wzrokowego oraz 

wspiera rozwój kompetencji społecznych. Stworzony przez 

autora i jego współpracowników program terapeutyczny 

obejmuje sprawdzone strategie zarządzania zachowaniem 

dziecka z autyzmem i rozwijania jego umiejętności oraz 

ocenę postępów. Niniejsza książka zawiera wiele 

praktycznych wskazówek dotyczących tego, jak 

dostosować dom czy gabinet terapeuty do założeń tej 

terapii oraz jak dobierać właściwe materiały. 

 
Źródło: https://wuj.pl 



Metody terapeutyczne stosowane w pracy 

z dzieckiem z niepełnosprawnością : ruch i rozwój / 
redakcja naukowa: Jacek Szmalec. - Warszawa : Difin, 
2021. 

PBW Bielsko-Biała  cz 123 000 

 

Książka przedstawia metody terapeutyczne do pracy 

z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, instruktaże 

prawidłowego wykonania zabiegów oraz cele, jakie można 

osiągnąć, stosując daną metodę w terapii. Walorem 

publikacji jest opis instruktażu masażu Shantala Specjal 

Care, ćwiczenia na stymulację układu wzrokowego, na 

postawę, równowagę, motorykę dużą, a także na 

obustronną koordynację wzrokowo-ruchową. W publikacji 

przedstawiono metody terapeutyczne dotyczące m. in.:  

integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem 

z niepełnosprawnością; nieprawidłowego rozwoju 

ruchowego dziecka (dogoterapia); diagnozy i metodyki 

pracy z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu; wspierania 

nieprawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka 

(metoda Peto); narzędzi diagnostyczo-terapeutycznych do 

oceny dzieci z jednostronnym dziecięcym porażeniem mózgowym (test Aha). Książka skierowana 

jest do rodziców, terapeutów pracujących z dziećmi, nauczycieli przedszkolnych i edukacji 

wczesnoszkolnej, logopedów oraz fizjoterapeutów. 

Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec wyzwań 
pedagogiki inkluzyjnej / Katarzyna Nadachewicz, 
Małgorzata Bilewicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam 

Marszałek, 2020. 
PBW Bielsko-Biała   w 122 907 

 

Zaprezentowana książka odpowiada obecnym potrzebom 

teorii i praktyki z zakresu pedagogiki i pedagogiki 

specjalnej. Monografia jest próbą całościowego, 

holistycznego ujęcia pracy nauczyciela z uczniami 

o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i zmieniających 

się potrzebach edukacyjnych na przestrzeni lat. [...] Wyniki 

analiz ilościowych są znaczące dla rozwoju pedagogiki 

i wiedzy z zakresu pracy nauczyciela wczesnej edukacji. 

Analiza badań jakościowych wypowiedzi nauczycielek 

umożliwia dokładne poznanie wyzwań, jakie są stawiane 

przed pedagogami we współczesnej szkole. [...] Poziom 

merytoryczny i oryginalność prezentowanych rozwiązań 

zachęcają Czytelnika do zapoznania się z publikacją i do 

krytycznej analizy poszczególnych obszarów tematycznych. 

Autorki zgromadziły imponujący materiał badawczy, który 

stanowi cenny element pogłębiający wiedzę pedagogów. 

 

Z recenzji wydawniczej dr hab. Jolanty Andrzejewskiej, prof. UMCS 

Źródło: https://press.amu.edu.pl 
 



 

Podstawy programowe kształcenia ogólnego 
(od)nowa? : raport z badania kompetencji 
społecznych i obywatelskich / pod redakcją Violetty 
Kopińskiej, Beaty Przyborowskiej, Hanny Solarczyk-Szwec. 
- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 2021. 

PBW Bielsko-Biała   w 122 911 

 

Publikacja zawiera analizę aktualnie obowiązujących 

podstaw programowych kształcenia ogólnego dla 

wszystkich etapów kształcenia. Celem badań była 

identyfikacja i ocena kompetencji społecznych 

i obywatelskich pod kątem ich nowatorstwa, skuteczności 

i użyteczności. Wykonane analizy pozwalają sformułować 

zasadniczy wniosek, że w obrębie badanych kompetencji 

mamy do czynienia głównie z przekształceniami, które nie 

powodują jakościowej zmiany podstaw programowych 

kształcenia ogólnego w przedmiotowym zakresie. Zmiany 

mające charakter ilościowy nie przyczyniły się do 

przeobrażeń, które tworzą lepsze, skuteczniejsze warunki 

do działalności wychowawczej, dydaktycznej 

i organizacyjnej w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich. Podstawa 

programowa kształcenia ogólnego promuje nieaktywne obywatelstwo oraz konserwatywną wizję 

państwa, społeczeństwa i jednostki. 
Źródło: https://wydawnictwo.umk.pl 

 

 

 
 
 
 
 

 

Ponad DSM : ku alternatywnej, opartej na procesach 
diagnozie i terapii zaburzeń psychicznych / redakcja 
naukowa: Steven C. Hayes, Stefan G. Hofmann ; przekład: 
Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Sopot : Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, 2022. 
PBW Bielsko-Biała   cz 122 973  

 

Dzięki tej książce specjaliści w zakresie zdrowia 

psychicznego poznają nowe sposoby rozpoznawania 

złożoności cierpienia człowieka. Zaznajomią się ze 

strategiami elastyczniejszego leczenia wielu różnych 

problemów psychicznych i ze wskazówkami dotyczącymi 

opracowywania konceptualizacji przypadku, która 

uwzględnia podstawowe procesy psychologiczne 

odpowiadające za powstanie i podtrzymywanie problemu 

klienta. Dowiedzą się, jak zbudować solidne podstawy 

spersonalizowanej, opartej na dowodach diagnozy 

alternatywnej wobec tej bazującej na zespole objawów. Ta 

przełomowa książka zmienia podejście do diagnozy 

i interwencji, wyznaczając nowe standardy psychoterapii 

opartej na dowodach naukowych. 
Źródło: https://www.gwp.pl 

 
 
 



 

Rodzice partnerami nauczyciela (w) edukacji 
przedszkolnej dziecka / Irena Pulak, Martyna Szczotka, 
Katarzyna Szewczuk. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe 
Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019. 

PBW Bielsko-Biała   w 122 919 

 

Książka porusza ważną problematykę zarówno na poziomie 

teorii, jak i badań naukowych. Publikacja wypełnia lukę 

w namyśle na temat relacji nauczyciela z rodzicem na 

poziomie wychowania przedszkolnego oraz inspiruje do 

dalszych analiz trudności związanych z tworzeniem 

wspólnot edukacyjnych w przedszkolach. Książka jest 

wartościowym dziełem, wnosi nowe spojrzenie na wiele 

obszarów związanych z organizowaniem współpracy na 

poziomie edukacji przedszkolnej. 

Dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. UMCS 

 

Obszarów wzajemnej współpracy pomiędzy środowiskiem 

instytucjonalnym i rodzinnym – jak ukazano to w książce – 

jest wiele, mają one różny wymiar i dotykają 

zróżnicowanych aspektów, zarówno na poziomie ogólnym: 

placówka przedszkolna - rodzina oraz w relacjach 

bezpośrednich: nauczyciele - rodzice i dzieci. Do osób najbardziej zainteresowanych pracą zaliczyć 

należy pedagogów-teoretyków, specjalistów z zakresu edukacji elementarnej, badaczy wczesnej 

edukacji, metodyków, nauczycieli-praktyków w przedszkolach i klasach początkowych. Grupę 

potencjalnych odbiorców powiększą zapewne studenci pedagogiki. 

Dr hab. Joanna Sosnowska, prof. UŁ 

Źródło: https://wydawnictwowam.pl 
 
 
 

 

Szkoła jako przestrzeń budowania edukacyjnego 
dialogu / redakcja naukowa Elżbieta Stokowska-Zagdan, 
Elżbieta Woźnicka, Grażyna Cęcelek. - Warszawa : Difin, 
2021. 
PBW Bielsko-Biała   cz 123 013 

 

Publikacja odpowiada na ciągle aktualną i niezaspokojoną 

potrzebę budowania edukacyjnego dialogu w polskiej 

szkole. Fundamentem i podstawowym warunkiem 

niezbędnym dla realizacji w środowisku szkolnym procesu 

uczenia się jako obiecującej perspektywy kształcenia są 

bowiem właściwe relacje uczestników tego procesu, oparte 

na szeroko rozumianym, budującym i wartościowym 

dialogu, w obszarze którego wzajemne oddziaływania 

nauczyciela i ucznia przeplatają się, uzupełniają oraz 

wzbogacają. Relacje takie są niezbędne dla organizowania 

procesu wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz 

budowania solidnych podstaw umożliwiających ich 

wartościowe, świadome i racjonalne przyszłe uczestnictwo 

społeczne. Autorzy publikacji zaprezentowali problematykę 

budowania dialogu edukacyjnego z perspektywy społecznej, 

aksjologicznej i epidemicznej, wskazując na liczne szanse, ale także bariery występujące w procesie 

rozwijania wartościowych, dialogowych relacji szkolnych.  
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl 



Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego dzieci 

i młodzieży : 8-17 lat : podręcznik terapeuty / John 
Piacentini, Audra Langley, Tami Roblek ; przekład Sylwia 
Pikiel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
2022. 

PBW Bielsko-Biała  w 122 923 

 

Przewodnik dla terapeutów prezentujący poznawczo-

behawioralną terapię zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego 

u dzieci w wieku 8–17 lat. Autorzy, po przedstawieniu 

wyników badań potwierdzających skuteczność opisywanej 

metody, szczegółowo omawiają kolejne sesje 

terapeutyczne: ich cele, przebieg i stosowane techniki. 

Program terapeutyczny składa się z dwunastu sesji 

i obejmuje terapię ekspozycji i powstrzymania reakcji 

dziecka oraz prowadzoną równolegle terapię poznawczo-

behawioralną całej rodziny. Interwencje są nastawione na 

aspekty środowiska rodzinnego kluczowe dla uzyskania 

pozytywnej i trwałej reakcji na leczenie. Głównym 

elementem programu terapeutycznego są praktyczne 

ćwiczenia wykonywane podczas sesji i w ramach zadań 

domowych. Podręcznik zawiera formularze wykorzystywane przez terapeutę oraz przez pacjenta 

i jego rodziców w trakcie terapii. 

Źródło: https://www.gwp.pl 

 
 
 

 
Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego dzieci 
i młodzieży : 8-17 lat : poradnik pacjenta / John 

Piacentini, Audra Langley, Tami Roblek ; przekład Sylwia 
Pikiel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
2022.  
PBW Bielsko-Biała  w 122 924 

 

Nieleczone zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne może 

bardzo negatywnie wpływać na funkcjonowanie dziecka 

i zdolność rodziny do radzenia sobie z codziennością. 

Wywołuje lęk, bywa źródłem znacznego cierpienia i obniża 

jakość życia. Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają, 

czym cechuje się to zaburzenie, na czym polega 

proponowana terapia i jak przebiegają poszczególne sesje. 

Pacjent i jego rodzice uczą się bardziej unormowanych 

wzorców wzajemnych interakcji i codziennego 

funkcjonowania. Otrzymują wskazówki, jak wykorzystywać 

rutynowe działania i przyzwyczajenia niemające związku 

z zaburzeniem, aby reakcja na terapię była jak najtrwalsza, 

a ryzyko nawrotu – jak najmniejsze. Poradnik służy do 

utrwalania i powtarzania informacji uzyskanych podczas 

spotkań z terapeutą. Zawiera wszystkie materiały niezbędne do wykonywania zadań domowych, 

w tym formularze do notowania przebiegu ekspozycji z wykresami do śledzenia zmian poziomu lęku 

oraz formularze samoobserwacji do monitorowania obsesji i kompulsji. Poradnik stanowi 

uzupełnienie podręcznika poznawczo-behawioralnej terapii zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego 

u dzieci w wieku 8–17 lat. 
Źródło: https://www.gwp.pl 
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