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Przedszkolaki a agresja w programach telewizyjnych dla dzieci / Hanna Kubiak. - Toruń : " 

Adam Marszałek ", 2018. 

Sygn. WypRz 247932 

Książka Przedszkolaki a agresja w programach telewizyjnych dla dzieci podejmuje 

problematykę dotyczącą czynników społecznych warunkujących przejmowanie przez dzieci w 

starszym wieku przedszkolnym agresywnych zachowań prezentowanych w dedykowanych im 

programach telewizyjnych. 

Dziecko w wieku przedszkolnym nie potrafi jeszcze oddzielać świata fikcyjnego od realnego. 

Wierzy, że świat jest taki, jaki ogląda w telewizji. A ponieważ małe dzieci uczą się przez 

naśladownictwo, mogą brać przykład z oglądanych bohaterów. Może to prowadzić nie tylko 

do wzrostu agresji u dziecka, ale też do usprawiedliwiania własnych agresywnych zachowań. 
 

 
https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4087-przedszkolaki-a-agresja-w-programach-telewizyjnych-dla-dzieci.html 

 

 

 

 

Trudności w percepcji sensorycznej w autyzmie i zespole Aspergera : inne doświadczenia 

sensoryczne - inne światy percepcyjne / Olga Bogdashina ; przekład: Anna Sawicka-

Chrapkowicz. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2019. 

Sygn. WypRz 247977 

W ostatnich kilkudziesięciu latach pojawiły się rozmaite koncepcje autyzmu, według których 
u źródeł głównych cech tego zaburzenia leżą trudności z percepcją sensoryczną. Badania 
wykazały, że podobne wzorce zachowania – upośledzenie interakcji społecznych i 
komunikacji oraz ruchy stereotypowe – występują zarówno u osób niewidomych, jak i u 
dzieci autystycznych. 
Mimo to trudności sensoryczne wciąż bywają pomijane w diagnozie i terapii osób z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Olga Bogdashina wskazuje na różnice związane z 

https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4087-przedszkolaki-a-agresja-w-programach-telewizyjnych-dla-dzieci.html


percepcją sensoryczną w autyzmie i opisuje wpływ doświadczeń percepcyjnych na powstanie 
odmienności w sferze poznawczej. 

Niniejsza publikacja, oparta na wynikach najnowszych badań, umożliwi rodzicom, 
terapeutom i nauczycielom zrozumienie problemów związanych z percepcją sensoryczną w 
autyzmie, a także zapoznanie się z metodami i technikami, które pozwolą zminimalizować 
trudności i wykorzystać mocne strony osób autystycznych. 

 

 
https://www.empik.com/trudnosci-w-percepcji-sensorycznej-w-autyzmie-i-zespole-aspergera-bogdashina-olga,p1224607778,ksiazka-p 

 

 

 

 

Porwania rodzicielskie w ujęciu prawnym i kryminologicznym / Diana Dajnowicz-Piesiecka. 

- Toruń : "Adam Marszałek", 2017. 

Sygn. WypRz 247925 

Monografia "Porwania rodzicielskie w ujęciu prawnym i kryminologicznym" dotyczy 
poważnego problemu społecznego, jakim są porwania małoletnich dokonywane przez ich 
rodziców. Tytułowe zagadnienie, chociaż narasta i najpewniej będzie narastało ze względu 
na coraz częstsze przypadki rozpadania się małżeństw czy też związków nieformalnych, jak 
dotąd nie było przedmiotem szczegółowych badań o charakterze kryminologicznym ani też 
żadnego monograficznego opracowania. Luka naukowa dotycząca porwań rodzicielskich, 
zestawiona z nasilaniem się przedmiotowego problemu oraz coraz częstszym alarmowaniem 
przez organizacje pozarządowe i organy ochrony i kontroli państwowej o jego szkodliwym 
oddziaływaniu na więzi rodzinne, stanowiły asumpt do naukowego badania tego 
zagadnienia, a w konsekwencji – do powstania niniejszej książki. Zbudowana jest ona z ośmiu 
rozdziałów, które ujmują temat porwań rodzicielskich w sposób dwutorowy – z perspektywy 
prawnokarnej oraz kryminologicznej. Opracowanie przedstawia wyniki analizy literatury 
przedmiotu, współczesnych i historycznych aktów prawnych, a także orzecznictwa Sądu Naj-
wyższego, wyniki badań akt spraw sądowych oraz policyjnych i sądowych danych 
statystycznych, jak również wyniki analizy działań zapobiegawczych podejmowanych przez 
organy państwa i organizacje pozarządowe. Przedstawione w książce wyniki badań i 
rozważania ich dotyczące mają przekonywać, że porwania rodzicielskie stanowią 
wieloaspektowy problem prawny i kryminologiczny, który istotnie oddziałuje na sferę życia 
rodzinnego polskiego społeczeństwa. 

 

https://www.empik.com/trudnosci-w-percepcji-sensorycznej-w-autyzmie-i-zespole-aspergera-bogdashina-olga,p1224607778,ksiazka-p


 
https://www.empik.com/porwania-rodzicielskie-w-ujeciu-prawnym-i-kryminologicznym-dajnowicz-piesiecka-diana,p1200684045,ksiazka-p 

 

 

 

 

Wokół edukacji polonistycznej : diagnozy, dylematy, propozycje / red. Beata Jarosz, Izabela 

Puchala, Judyta Wakulak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 

2018. 

Sygn. WypRz 247960 

"Młodzi badacze, których prace składają się na niniejszą publikację, mając świadomość 

kryzysu i potrzeb współczesnej edukacji, poruszają problemy zarówno nowe, wynikające z 

przemian społeczno-kulturowych spowodowanych pojawieniem się cyfrowych technologii, 

jak i te znane, wielokrotnie opisywane w literaturze. W zgromadzonych artykułach znalazły 

się rozważania na temat sztuki kształcenia determinowanej procesem globalizacji, próby 

ustalenia poziomu wiedzy i potrzeb współczesnej młodzieży, propozycje rozwiązywania 

problemów dydaktycznych oraz postulaty wprowadzenia konkretnych zmian w podstawie 

programowej, programach i sposobach nauczania. Co ważne, autorzy reprezentujący różne 

ośrodki badawcze (Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Lublin, Łódź) stawiają diagnozy i formułują 

tezy, odwołując się nierzadko do własnego doświadczenia dydaktycznego. I chociaż część 

artykułów dotyczy edukacji stricte polonistycznej, to zawarte w nich tezy z pewnością mogą 

stać się wartościowe dla nauczycieli innych dyscyplin. 

 
https://www.empik.com/wokol-edukacji-polonistycznej-diagnozy-dylematy-propozycje-opracowanie-zbiorowe,p1220209392,ksiazka-p 

 

 

https://www.empik.com/porwania-rodzicielskie-w-ujeciu-prawnym-i-kryminologicznym-dajnowicz-piesiecka-diana,p1200684045,ksiazka-p
https://www.empik.com/wokol-edukacji-polonistycznej-diagnozy-dylematy-propozycje-opracowanie-zbiorowe,p1220209392,ksiazka-p


Pedagogika zrównoważonego rozwoju z przyrodą w tle / Ligia Tuszyńska. - Toruń : "Adam 

Marszałek", 2018. 

Sygn. WypRz 247922 

Celem książki jest wskazanie na taki rodzaj wykształcenia pedagogicznego, jaki pozwoli jasno 
zrozumieć i przybliżyć pojęcie zrównoważonego rozwoju oraz potrzebę edukacji społecznej 
niezbędnej dla ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia człowieka. 
W książce przedstawiam przykłady definicji, historię, akty prawne, projekty edukacyjne, 
strategie i udział Polski w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
 

 
https://aros.pl/ksiazka/pedagogika-zrownowazonego-rozwoju-z-przyroda-w-tle 

 

 
 

 

Pedagogika miejsca wspólnego : miasto i szkoła / Maria Mendel. - Gdańsk : Wydawnictwo 

Naukowe Katedra, 2017. 

Sygn. WypRz 247921 

Książka wychodzi z bardzo jasnej etycznej pozycji, definiującej miasta jako miejsca dialogu 

[...], równocześnie definiując cel książki nie tylko jako diagnozę, lecz przede wszystkim jako 

projekt (lepszego świata). Na dodatek książka jest pisana przez pedagoga, łączącego co 

najmniej dwie (urbanistyczną i pedagogiczną) perspektywy badawcze. Te perspektywy łączą 

się w fascynującym splocie terytorialnie zdefiniowanych działań ufundowanych na mocnym 

systemie wartości [...]. Autorka głęboko wierzy w równościowy, horyzontalny i dialogiczny 

projekt miejskiej pedagogiki, lecz jej wiara jest osłabiana poprzez „pochwałę 

epistemologicznego braku pewności” oraz zafascynowanie „nieprzewidywalnością miejsca”. 

[...] Książka profesor Marii Mendel nie tylko jest mocnym głosem we współczesnej debacie 

nad stanem polskich miast, ale jest szkicem projektu budowania lepszego świata, szkicem, 

który łączy różne dyscypliny naukowe oraz różne rodzaje społecznych aktywności. Owa 

transdyscyplinarność jest istotą i siłą studiów miejskich, w których ramach ta książka 

powinna znaleźć w Polsce ważne miejsce.  

 

https://aros.pl/ksiazka/pedagogika-zrownowazonego-rozwoju-z-przyroda-w-tle


 
https://ksiegarnia.pwn.pl/Pedagogika-miejsca-wspolnego,747903126,p.html 

 

 

 

 

Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły : studium 

teoretyczno-empiryczne / Małgorzata Kamińska. - Kraków : "Impuls" 2019. 

Sygn. WypRz 247965 

Książka składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. Osią tematyczną części 

teoretycznej jest pojęcie współpracy międzyludzkiej w zespołach. Zostało ono ukazane na tle 

zagadnienia kultury szkoły jako organizacji uczącej się. 

W rozdziale pierwszym omawiam wybrane koncepcje kultury w ujęciu socjologicznym, 

antropologicznym, pedagogicznym. Charakteryzuję różne aspekty kultury organizacyjnej 

wraz z wybranymi klasyfikacjami i cechami opisującymi jej wymiary. Autor przedstawia zarys 

problematyki współpracy międzyludzkiej w perspektywie kulturowej i społecznej. 

Rozdział drugi zawiera analizę pojęcia współpracy zespołowej w odniesieniu do środowiska 

szkolnego oraz pracy zawodowej nauczycieli. Główne wątki analizy dotyczą ukazania 

współpracy jako zjawiska towarzyszącego codzienności szkolnej. Odnosi się również do 

kwestii organizacyjno-prawnych funkcjonowania zespołów nauczycielskich w praktyce 

szkolnej. Prezentuje opis wybranych wyników dotychczasowych badań pedagogicznych w 

tym obszarze... 

 
https://www.gandalf.com.pl/b/wspolpraca-i-uczenie-sie-nauczycieli/ 

 

 

https://ksiegarnia.pwn.pl/Pedagogika-miejsca-wspolnego,747903126,p.html
https://www.gandalf.com.pl/b/wspolpraca-i-uczenie-sie-nauczycieli/


Z nosem w ekranie : szklana pułapka czy szansa na rozwój twojego dziecka? / Anya 

Kamenetz ; przekł.  Monika Malcherek. - Warszawa : "MT Biznes", 2019. 

Sygn. WypRz 247968 

Współczesne dzieci często debiutują w mediach społecznościowych już z chwilą, gdy 

zostaną uchwycone na obrazie USG. Zaczynają stykać się z ekranami około czwartego 

miesiąca życia. To dobrze czy źle? Wspaniała szansa na podtrzymywanie relacji 

niezależnie od dzielącej ludzi odległości czy też pierwszy krok do stworzenia 

otumanionego pokolenia wgapionych w ekrany zombie? 

Ta książka to jasne, poparte badaniami oraz obiektywne spojrzenie na kwestię znaną 

obecnie niemal każdemu rodzicowi. Stanowi odpowiedź na nurtującą dzisiejszych 

rodziców kwestię: jak znaleźć równowagę pomiędzy technologią a prawdziwym życiem. 

Zawarte w niej zwięzłe, lecz wymowne wskazówki stanowią podstawę, dzięki której 

rodzice będą mogli określić właściwą rolę technologii w życiu dzieci, ograniczyć 

własne obawy, a także znaleźć przestrzeń dla szczęśliwych, rodzinnych chwil zarówno z 

udziałem technologii, jak i bez niej. 

 

 
https://www.empik.com/z-nosem-w-ekranie-szklana-pulapka-czy-szansa-na-rozwoj-twojego-dziecka-kamenetz-anya,p1223255790,ksiazka-

p 

 

 

 

Niska samoocena u dzieci : praktyczny poradnik dla specjalistów i rodziców / Margot 

Sunderland ; przekł.  Anna Sawicka-Chrapkowicz ; il. Nicky Armstrong. - Sopot : Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, 2019. 

Sygn. WypRz 247914  

Dzieci powinny dorastać w miłości, w poczuciu, że są akceptowane i szanowane, że są 
wyjątkowe takie, jakie są. Dostarczenie przez rodziców odpowiednich wzorców zachowań i 
wsparcia jest konieczne do utrwalenia pozytywnych postaw. To zapewnia dzieciom siłę, 
umiejętność radzenia sobie z trudnościami i stabilne poczucie własnej wartości. 
Dzieci z niską samooceną czują się nieważne, nie lubią siebie, wciąż mają poczucie, że nie są 
wystarczająco dobre, są samokrytyczne, nieustannie spodziewają się kolejnych porażek lub 
rozczarowań. 
Dzieci, które są odpychane, zawstydzane, krytykowane, którym daje się odczuć, że są 
niechciane lub niepotrzebne, wykształcają wiele toksycznych, destrukcyjnych zachowań. 
Pozwalają się źle traktować, uważając, że nie zasługują na nic lepszego, lub gnębią innych, 

https://www.empik.com/z-nosem-w-ekranie-szklana-pulapka-czy-szansa-na-rozwoj-twojego-dziecka-kamenetz-anya,p1223255790,ksiazka-p
https://www.empik.com/z-nosem-w-ekranie-szklana-pulapka-czy-szansa-na-rozwoj-twojego-dziecka-kamenetz-anya,p1223255790,ksiazka-p


ponieważ czują się bezwartościowe. Unikają konfrontacji, zaniżają znaczenie własnych 
osiągnięć, wycofują się z zamierzonych działań. Mogą też być bardziej podatne na zaburzenia 
psychiczne, w tym depresję. 
 

 
https://www.empik.com/niska-samoocena-u-dzieci-praktyczny-poradnik-dla-specjalistow-i-rodzicow-sunderland-

margot,p1223702924,ksiazka-p?gclid=EAIaIQobChMIydWdvpuJ4gIVVYmyCh0XUwtDEAAYASAAEgJF9fD_BwE&gclsrc=aw.ds 

 

 

 

 

Nowe wzory ojcostwa w Polsce / Marta Magdalena Bierca. - Warszawa : Borgis, 2019. 

Sygn. WypRz 247915 

Książka porusza zagadnienie współczesnego, nowego modelu ojcostwa, rozumianego jako 

ojcostwo zaangażowane, empatyczne, często przeciwstawiane modelowi tradycyjnemu, 

patriarchalnemu. Autorka skupia się na wielu aspektach nowego ojcostwa: od relacji 

mężczyzny z dzieckiem, z partnerką, przez negocjowanie obowiązków, ojcowskie autorytety, 

sferę publiczną, aż po dom rodzinny rozmówców. Odchodząc od dychotomii stare – nowe 

ojcostwo, książka ukazuje rodzicielstwo mężczyzn jako postawę czerpiącą elementy zarówno 

ze starego modelu, jak i inspirowaną nowymi wpływami. Książka powstała na kanwie 

rozprawy doktorskiej obronionej przez autorkę na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. 

Materiał badawczy stanowią wywiady pogłębione i badanie ilościowe, co pozwala zarówno 

na ogólny ogląd badanego zagadnienia, jak i jego dogłębne zrozumienie. 

 
https://www.naukowa.pl/Ksiazki/nowe-wzory-ojcostwa-w-polsce--1496173 

 

https://www.empik.com/niska-samoocena-u-dzieci-praktyczny-poradnik-dla-specjalistow-i-rodzicow-sunderland-margot,p1223702924,ksiazka-p?gclid=EAIaIQobChMIydWdvpuJ4gIVVYmyCh0XUwtDEAAYASAAEgJF9fD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.empik.com/niska-samoocena-u-dzieci-praktyczny-poradnik-dla-specjalistow-i-rodzicow-sunderland-margot,p1223702924,ksiazka-p?gclid=EAIaIQobChMIydWdvpuJ4gIVVYmyCh0XUwtDEAAYASAAEgJF9fD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.naukowa.pl/Ksiazki/nowe-wzory-ojcostwa-w-polsce--1496173


 

Oprac. Monika Filip  

na podstawie recenzji wydawców 


