
POLECAMY NOWOŚCI DLA NAUCZYCIELI 
 
 

Badanie przez działanie. Jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć /Richard     
Sagor . - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej , 2011 
Sygn. 46246      
 
Książka amerykańskiego profesora pedagogiki pokazuje, jak grupa nauczycieli  
może przeprowadzić wspólne badania, by zdiagnozować, a następnie sprawnie  

                  rozwiązywać problemy swojej szkoły.  
 
 
 

Co robić , żeby dziecko sprawniej czytało i pisało, a dorosły przetrwał: 
opracowanie dla terapeutów i rodziców / Joanna Baran . – Gdańsk :  
Wydawnictwo Harmonia , 2009 
Sygn. 46263 
 
Poradnik adresowany jest do rodziców, nauczycieli i terapeutów. Omawiane są tu    

                  najczęstsze problemy, które pojawiają się w trakcie terapii oraz sposoby na to 
                  jak je przezwyciężyć. 
 

 
Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie : zagrożenia rozwojowe i 
społeczne / pod red. nauk. Ewy Wysockiej . –Warszawa : Wydawnictwo  
Akademickie Żak , 2012 
Sygn. 46265 
 
Książka prezentuje interesujące spojrzenie na kategorie dzieciństwa i młodości , 

                  ujmując je jako fenomeny stawania się człowiekiem, sytuując zaś owo stawanie  
                  się w okolicznościach rozwojowych społecznych oraz kulturowych.  
 

 
Edukacyjne wspomaganie dorosłych w refleksji nad życiem /Anna Walulik .- 
Kraków  : Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM , 2012 
Sygn. 46222 
 
Autorka  przedstawia sposób i  sens wspomagania ludzi dorosłych      
poddających refleksji swoje życie, poprzez udział w Korespondencyjnym  

                  Kursie Biblijnym. 
 

 
Fenomen telewizji : interpretacje socjologiczne i kulturowe / Małgorzata 
Bogunia –Borowska . – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń- 
skiego , 2012 
Sygn. 46267 
                   
W książce poddany zostaje refleksji interpretacyjnej fenomen telewizji z wielu  

                  perspektyw badawczych. W ten sposób autorka uzyskuje interesujące i wartościo- 
                  we efekty poznawcze. 



 
Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych 
dzieci alkoholików / Krzysztof Gąsior . –Warszawa : Difin , 2012 
Sygn. 46269 
 
Monografia jest jedną z ciekawszych publikacji na temat dorosłych dzieci  
alkoholików. Autor podjął dyskusję z rozbieżnymi teoriami i wynikami badań 

                  na ten temat oraz sformułował bardzo ciekawe hipotezy. 
 
 
 

Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku : podręcznik dla studentów  
dziennikarstwa i komunikacji społecznej / Andrzej Kaliszewski . – 
Warszawa : Wydawnictwo Poltext , 2012 
Sygn. 46270 
 
Autor uporządkował i w sposób bardzo sensowny przedstawił panoramiczny 

                  obraz zagadnień kultury XX i XXI wieku, wskazując na nurty kultury w  
                  filozofii, literaturze, plastyce, architekturze, muzyce, teatrze oraz kinie. 
 
 

Interwencja wczesnodziecięca : 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z        
trudnościami w rozwoju / Walter Strasmeier . – Gdańsk : Harmonia  
Universalis , 2012 
Sygn. 46274 
                 
Niniejsza książka jest kompletnym narzędziem diagnozowania i terapii dzieci  

                  od trzeciego miesiąca życia do piątego, szóstego roku życia. Adresowana jest do  
                  wychowawców, nauczycieli , terapeutów i rodziców małych dzieci z trudnościami 
                  w rozwoju. 
 
 

 
Jak pomóc dziecku nauczyć się angielskiego : przewodnik dla rodziców / 
Claire Selby . – Warszawa :Agora , 2011 
Sygn. 46276 
 
W tej książce autorka zdradza tajniki efektywnej nauki angielskiego i radzi jak  
najlepiej pomóc dzieciom w opanowaniu tego języka. 

 
 
 
 

Jak pomóc Twojej klasie w nauce angielskiego : przewodnik dla nauczycieli / 
Claire Selby . - Warszawa :Agora , 2012 
Sygn. 46277 
 
Miliony dzieci uczą się języka angielskiego z materiałów kursowych przygoto- 
wanych przez Claire Selby. Teraz także Ty możesz dowiedzieć się od słynnej  

                  autorki , jak pomóc swoim uczniom w nauce języka. 



Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza  
Mazurkiewicza . – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagie- 
llońskiego , 2012 
Sygn. 46240 
 
Zawarte w niniejszym tomie artykuły autorstwa zagranicznych i polskich  

                  ekspertów zachęcają do rozmowy o celach edukacji , przekonując, że obszary 
                  pracy szkoły wpisane w wymagania, są przedmiotem dyskusji o jakości edukacji 
                  na całym świecie. 
  

 
Kultura fizyczna jako źródło wartości produktu turystycznego : studium  
teoretyczno-empiryczne / Bartosz Szczechowicz . – Warszawa : Oficyna  
Wydawnicza Łośgraf , 2012 
Sygn. 46279 
 
W swej nowatorskiej i interdyscyplinarnej pracy autor opisuje zjawiska na  

                  styku turystyki i kultury fizycznej. Ukazuje potencjał rozmaitych rodzajów 
                  i form aktywności turystycznej jako narzędzi upowszechniania kultury fizycznej. 
 

 
Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki / pod red. nauk. 
Stanisława Milewskiego , Katarzyny Kaczorowskiej-Bray . – Gdańsk : 
Harmonia Universalis , 2012 
Sygn. 46281 
                 

                  Niniejsza monografia jest zbiorem teoretycznych przemyśleń i prezentacji        
                  wyników badań naukowych oraz praktycznych analiz przedstawicieli wszystkich  
                  ważniejszych ośrodków akademickich placówek zatrudniających logopedów. 
 

 
Patologia analfabetyzmu emocjonalnego: przyczyny i skutki braku empatii w  
w rodzinie i w środowisku pracy / Stanisław Kozak . – Warszawa : Difin , 
2012 
Sygn. 46237 
                 
Książka dotyczy niezwykle ważnego problemu uczuć, emocji, empatii oraz analfa- 

                  betyzmu emocjonalnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ujęciu interdyscy- 
                  plinarnym Traktuje ona o patologiach emocjonalnych w rodzinie i w pracy. 
 

 
Sposób na wagary : jak radzić sobie z absencją uczniów? / Anna Oleszkowicz, 
Olga Bąk, Anna Cieślak . – Warszawa : Difin , 2010 
Sygn. 46239 
 
Książka to swoisty poradnik, który ukazuje absencję szkolną, jako zjawisko, które  
nie bierze się znikąd, lecz jest objawem tego , jak uczeń czuje się w szkole, w  

                  grupie rówieśniczej, w domu rodzinnym i w innych relacjach pozaszkolnych.    
                  Czytelnik znajdzie w niej opis działań nauczyciela, które mogą realnie jej  
                  przeciwdziałać. 



Sztuka i teoria skutecznego nauczania / Robert J. Marzano . – Warszawa : 
Centrum Edukacji Obywatelskiej , 2012 
Sygn. 46247 
  
Książka Marzano, należąca do kanonu pedagogiki, to podstawowa lektura  
dotycząca strategii i form pracy z uczniami. Autor próbuje ustalić, co o    

                  skutecznym  nauczaniu mówią najnowsze badania i przedłożyć tę wiedzę na  
                  praktyczne wskazówki dla nauczycieli. 
 

 
Telewizja i jej odbiorcy w życiu codziennym / Matt Briggs . – Kraków : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2012 
Sygn. 46241 
 
To wartościowa lektura dla studentów medioznawstwa, kulturoznawstwa oraz 

                  socjologii, ale też wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć telewizję, jej gatunki 
                  oraz ich miejsce w życiu codziennym. Każdy rozdział podkreśla znaczenie badań  
                  odbioru dla naszego postrzegania tekstów telewizyjnych. 
 

 
Wcześniaki : rozwój psychoruchowy w pierwszych latach życia / Magdalena  
Chrzan- Dętkoś . –Gdańsk :  Harmonia Universalis , 2012 
Sygn. 46242 
 
Książka opisuje badania dotyczące uwarunkowań rozwoju wcześniaków,  
problemów, z którymi boryka się noworodek i jego rodzice. Autorka opisuje        

                  wyniki badań dotyczące późniejszego funkcjonowania dziecka oraz przedstawia  
                  sposoby wspierania tak rozwoju dziecka, jak i kondycji jego najbliższych. 
 
 

Wychowanie. Profilaktyka. Terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. 
Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej . – 
Kraków : Impuls , 2012 
Sygn. 46243 
 
Monografia stanowi próbę refleksyjnego ujęcia zagadnień związanych z  

                  wychowaniem, profilaktyką oraz terapią , wchodzących w zakres badawczy nauk  
                  pedagogicznych, a w szczególności pedagogiki społecznej, pedagogiki zdrowia,  
                  a także pedagogiki resocjalizacyjnej. 
 

Zaradnik terapeutyczny : jak pracować z seniorami w domu pomocy  
społecznej? / Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska . –  
Warszawa : Difin , 2012 
Sygn. 46244 
                 
Prezentowana publikacja ma na celu wsparcie osób pracujących (lub chcących  

                  pracować) z osobami starszymi poprzez zaprezentowanie form aktywizacji   
                  seniorów z różnymi niepełnosprawnościami. 
         


