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Jak zaangażować uczniów w naukę i zbudować dobry 
klimat w szkole : poradnik dla nauczycieli / Sylwia 
Gwiazdowska-Stańczak. - Warszawa : Difin, 2022. 
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Poradnik przedstawia optymalny klimat szkoły, który 

sprzyja efektywnemu uczeniu się. Szkoła ukazana za 

pomocą metafory drzewa skupia w sobie wiele 

komponentów, z których każdy odgrywa konkretną rolę 

w zapewnieniu uczniom dobrostanu – zarówno 

w perspektywie „tu i teraz”, jak i w odniesieniu do 

przyszłości (i dorosłości). Ustalenia teoretyczne wsparte są 

solidnie opracowaną obudową metodyczną w postaci 

scenariuszy i kart pracy. Dzięki temu poradnik jest 

materiałem, który nie tylko może zachęcić nauczycieli do 

refleksji nad własnym ogródkiem dydaktycznym, ale także 

od razu dostarczyć gotowe rozwiązania do codziennej pracy 

z uczniami i ich rodzicami. Poradnik zawiera konkretne 

wskazówki, jakie można podejmować, aby uczeń był 

bardziej zaangażowany w naukę i w jaki sposób stworzyć 

dobry klimat w szkole, tak, aby uczniom pracowało się jak najlepiej. Poradnik skierowany jest do 

szerokiej grupy odbiorców związanych z pracą w edukacji oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym 

(nauczyciele, pracownicy oświatowi, psycholodzy, pedagodzy, studenci psychologii i pedagogiki, 

rodzice). 
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl 

 

 
 
 

 
Nauczyciel-wychowawca (nie)wspierający ucznia : 
o znaczeniu nauczycielskich kompetencji 
społecznych / Magdalena Piorunek. - Poznań : 

Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020. 
PBW Bielsko-Biała   w 122 908 
 

Zawarte w monografii wyniki badań (realizowanych 

w różnych paradygmatach badawczych) pochodzą z wielu 

rozmaitych ujęć badawczych. Ich wyniki posłużyły do 

zilustrowania (nie)wspierającej roli wychowawców klas, 

z uwzględnieniem ich kompetencji społecznych, 

diagnozowanych z perspektywy uczniowskiej 

i nauczycielskiej. Zadaniem tej refleksji jest przede 

wszystkim wskazanie na procesy pomocy i wsparcia 

adresowanego do uczniów, obecne w przestrzeni szkoły, 

które kreuje nauczyciel-wychowawca. Publikacja jest 

adresowana zarówno do teoretyków zajmujących się 

edukacją, w tym takimi subdyscyplinami pedagogiki, jak 

poradnictwo, pedagogika szkoły, pedeutologia, jak też do 

praktyków, decydentów wpływających na kształt szkoły, 

a przede wszystkim samych nauczycieli. 

 
Źródło: https://press.amu.edu.pl 



Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej 

i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-
Susułowskiej / redakcja Dorota Kubacka-Jasiecka, 
Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak. - Toruń : Wydawnictwo 
Adam Marszałek, 2021. 

PBW Bielsko-Biała  cz 122 910 

 

Zamierzeniem redaktorek monografii było przybliżenie 

Czytelnikom narodzin i rozwoju powojennej stosowanej 

psychologii klinicznej, jak również jednej z jej najmłodszych 

dziedzin - psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. 

Prezentowane opracowania ukazują badania naukowe 

psychologii kryzysu, jak i strategie działań interwencyjnych 

wobec nowych rodzajów zjawisk kryzysowych oraz stanów 

traumatycznych będących konsekwencją wyzwań 

współczesności. Ostatnie opracowania w monografii 

wprowadzają w problematykę społecznych oczekiwań 

wobec psychologicznych działań interwencyjnych, 

nieuchronnie powiązanych z zaangażowaniem ideologiczno-

politycznym. Tak rozumiana, niełatwa, rodząca liczne 

dylematy współczesna droga interwencji kryzysowej zdaje 

się równocześnie otwierać nowe, szerokie perspektywy przyszłości przed psychologią i psychologami. 

 

Źródło: https://marszalek.com.pl 

 

 

 

 

 

 

Polski język migowy w doświadczeniach osób 
niesłyszących, ich rodziców i rehabilitantów / Anna 
Jakoniuk-Diallo, Aleksandra Rożek. - Poznań : Wydawnictwo 
Naukowe UAM, 2021. 
PBW Bielsko-Biała   w 122 912 

 

Monografia Polski język migowy w doświadczeniach osób 

niesłyszących, ich rodziców i rehabilitantów to książka 

z zakresu surdopedagogiki, poruszająca problematykę 

miejsca, jakie w procesie wspomagania rozwoju osób 

niesłyszących i słabosłyszących zajmuje język migowy. 

Same autorki określają to miejsce jako istotne w odniesieniu 

do wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji, budowania 

tożsamości, a także szeroko rozumianej integracji 

społecznej wyżej wymienionej grupy. Ilustracją dla ich 

rozważań teoretycznych stały się badania zrealizowane 

w paradygmacie interpretatywnym. Osoby z uszkodzonym 

słuchem, a także ich rodzice i rehabilitanci, jako osoby 

badane, podzieliły się z czytelnikami swoim subiektywnym 

spojrzeniem na znaczenie języka migowego we własnej 

biografii. Tak oto dla niektórych z badanych opowieść o miejscu języka migowego we własnych 

doświadczeniach stała się rodzajem walki o prawo do rozpowszechniania tego języka jako sposobu 

porozumiewania się mniejszości kulturowej w Polsce. 

 
Źródło: https://press.amu.edu.pl 

 
 



 

Psychoterapia między wiedzeniem a niewiedzeniem / 
redakcja Wojciech Drath, Bogdan de Barbaro. - Kraków : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022. 

PBW Bielsko-Biała   w 122 918 

 

Wiedza o psychice pacjenta, procesach intrapsychicznych, 

psychopatologii oraz różnych metodach postępowania 

terapeutycznego stanowi fundament zawodowej 

kompetencji. Przyglądając się jednak z bliska, w jaki sposób 

owa wiedza i płynące z niej umiejętności praktyczne są 

obecne w gabinecie psychoterapeutycznym, odkrywamy, że 

niekiedy mądrość i skuteczność terapeuty polegają na 

czymś odwrotnym: na niewiedzeniu, wahaniu się, wręcz 

lekceważeniu własnych myśli. Wtedy pojawia się pytanie: 

Kiedy WIEM jest niezbędne, a kiedy potrzebne jest właśnie 

NIE WIEM? 

 

 

Fragment Wprowadzenia 
Źródło: https://wuj.pl 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Rewalidacja w ogólnodostępnej szkole 
ponadpodstawowej : program zajęć / Agnieszka 
Kołodziej. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021. 

PBW Bielsko-Biała   w 122 518 

 

Prezentowana publikacja jest poradnikiem dla nauczycieli 

szkół średnich pracujących z uczniem 

z niepełnosprawnością. Zadanie nauczyciela na tym etapie 

edukacyjnym to pokierowanie rozwojem ucznia, aby w pełni 

wykorzystując jego naturalne predyspozycje – ciekawość, 

aktywność, łatwość czerpania wiedzy z otoczenia – 

wyposażyć go w wiedzę dotyczącą przyszłego 

funkcjonowania. Wiedza nabyta w szkole przez młodych 

ludzi z niepełnosprawnością z pewnością pozwoli im 

bezpiecznie funkcjonować we współczesnym świecie, 

a w dorosłym życiu lepiej dbać o siebie. Dostarczenie 

młodym ludziom potrzebnych im w dorosłym życiu 

informacji to olbrzymie zadanie dla nauczycieli i rodziców. 

Książka zawiera nie tylko omówienie trudności, jakie mogą 

się pojawić na tym etapie kształcenia, ale również 

przykładowe scenariusze zajęć. 

 
Źródło: https://harmonia.edu.pl 

 
 
 



Startujemy z rozwojem mowy w autyzmie! : 

przewodnik dla rodziców, którzy chcą pomóc dziecku 
zamienić dźwięki i słowa w proste rozmowy / Kate C. 
Wilde ; przedmowa: Samahria Lyte Kaufman ; przekład: 
Emilia Skowrońska. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza 
Harmonia, 2021. 

PBW Bielsko-Biała   w 122 921 

 

Startujemy z rozwojem mowy w autyzmie! – nowy poradnik 

Kate Wilde, autorki Logistyki autyzmu – zawiera proste 

wskazówki, jak pobudzić rozwój języka, stawiając na 

współpracę z dzieckiem i opierając się na jego wrodzonej 

inteligencji. W książce opisano też techniki, które sprawdzą 

się w pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu. 

Przewodnik powstał z myślą o rodzicach, krewnych, 

terapeutach, nauczycielach i opiekunach dzieci lub osób 

dorosłych, które nie porozumiewają się werbalnie albo robią 

to w niewielkim stopniu – za pomocą artykułowanych 

dźwięków, pojedynczych słów lub krótkich fraz. Autorka 

podpowiada, jak skutecznie reagować na przejawy echolalii 

i powtarzalne pytania, aby wesprzeć dziecko, zbudować 

z nim więź, dostarczyć mu wiele radości, a wreszcie – pomóc rozwinąć drzemiące w nim zdolności 

językowe. 
Źródło: https://harmonia.edu.pl 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji 
konfliktu społecznego i ich uwarunkowania / Danuta 
Borecka-Biernat. - Warszawa : Difin, 2021. 
PBW Bielsko-Biała   cz 122 520,  w 122 686 

 

Sytuacje trudne są integralną częścią ludzkiego życia. 

Stanowią one zarówno zagrożenie dla dobrostanu 

jednostki, jak i szansę dla jej rozwoju i wzrostu, czasami są 

jedyną drogą prowadzącą do uzyskania pożądanych 

rezultatów. Zatem ważne jest, aby jednostka konfrontująca 

się z sytuacjami trudnymi, miała umiejętność radzenia 

sobie z nimi. Autorka opracowania za sytuację trudną 

uznaje taką, która przerasta  możliwości adaptacyjne 

jednostki. Sytuacje tego typu są bardzo rozpowszechnione 

w życiu każdego człowieka i są one bardzo różnorodne. 

Przedmiotem swojego zainteresowania Autorka czyni jeden 

rodzaj takich sytuacji, a mianowicie sytuacje konfliktu 

społecznego. Ważne jest skupienie uwagi właśnie na 

konfliktach społecznych, ze względu na powszechność oraz 

na ich ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka. 

Autorka swoje zainteresowanie tym zagadnieniem ogranicza do ściśle określonej grupy, jaką jest 

młodzież w okresie dorastania. 
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl 

 
 



Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach 

życia społecznego : aspekty teoretyczno-praktyczne 
/ redakcja naukowa Magdalena Piorunek, Joanna Nawój-
Połoczańska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. - Poznań : 
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021. 

PBW Bielsko-Biała  cz 122 935 

 

Monografia stanowi tematyczną kontynuację cyklu prac 

zainicjowanych w środowisku Zakładu Poradnictwa 

Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM 

w Poznaniu, skupionych wokół problemów pomagania, 

wsparcia społecznego, poradnictwa, w ramach których 

swoje refleksje, badania i doświadczenia prezentuje 

szerokie grono teoretyków i praktyków z kraju. 

W monografii skoncentrowano się na kategorii wsparcia 

społecznego rozumianego jako pomoc dostępna jednostce 

w sytuacjach trudnych. Dokonywano analizy jego 

charakteru strukturalnego, odnoszącego się do obiektywnie 

istniejących sieci społecznych, w które jednostka jest 

włączona oraz jego aspektu funkcjonalnego i specyfiki 

interakcji społecznych, które podejmowane są 

w zróżnicowanych sytuacjach trudnych. 

 

Źródło: https://press.amu.edu.pl 

 
 
 

 
 
 

 
Wychowawca w świetle salezjańskiego systemu 
prewencyjnego : aspekt teoretyczny 
i zaangażowanie praktyczne / Bogdan Stańkowski. - 
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum 
w Krakowie, 2019. 
PBW Bielsko-Biała  w 122 937 

 

Publikacja wpisuje się w przestrzeń pedagogiki rozumianej 

w jej pierwotnym ujęciu jako nauka o wychowaniu. Autor 

monografii podejmuje ważny temat, jakim jest sylwetka 

wychowawcy salezjańskiego, dla którego wychowanie jest 

czymś więcej niż działaniami wynikającymi z przyjętej roli 

zawodowej. Temat pracy ukierunkowuje nasze oczekiwania 

na uzyskanie wiedzy z perspektywy innego niż zwykle 

spojrzenia na wychowanie i wychowawcę. Jego aktualność 

wynika z bieżących potrzeb społeczeństwa, w którym 

dominuje relatywizm, wielokulturowość, konsumpcjonizm, 

„prywatyzacja” moralności. 

 
 
 

Źródło: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl 
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