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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Nauczanie
Tytuł: Drama na lekcjach historii
Autor: Anna Dziedzic, Wiesława Elżbieta Kozłowska
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2000
Publikacja jest propozycją niekonwencjonalnej formy edukacji historycznej metodą dramy, którą można zastosować w szkole zarówno na lekcjach historii, jak i na zajęciach pozalekcyjnych. Materia historyczna,
konkretne fakty, daty, bohaterowie sugerują stosowanie takich technik
dramowych, które uwzględniając fantazję uczniów, skłaniają ich jednocześnie do poznawania i przeżywania przeszłości. Książka składa się
z trzech części: teorii dramy, przykładów dramy historycznej i lekcji historii realizowanych metodą dramy. Mogą z niej korzystać nauczyciele
uczący we wszystkich typach szkół.

Tytuł: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących
Autor: Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska
Wydawnictwo: Zakład Wydawniczy SFS
Rok wydania: 2000
Wspaniała pomoc dydaktyczna dla każdego nauczyciela. Wszystkie proponowane metody zostały wypróbowane na zajęciach edukacyjnych
z uczniami. W publikacji omówionych zostało bardzo wiele metod aktywizujących, które mogą pomóc nauczycielowi ciekawie przeprowadzić zajęcia, mądrze zaplanować i ocenić naukę, rozwijać nowe umiejętności
u uczniów oraz stworzyć w grupie klimat przyjaźni i zaufania.

Tytuł: Style nauczania
Autor: Gary D. Fenstermacher, Jonas F. Soltis
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2000
Autorzy opisują typy osobowości pedagogicznej nauczyciela. Charakteryzują trzy style nauczania: kierowniczy, terapeutyczny (wspierający) i wyzwalający. Analiza filozofii pedagogicznych połączona z krytyką i wsparta
przykładami z praktyki pozwala zrozumieć różne podejścia dydaktyczne,
prowadzi do określenia własnej koncepcji i do świadomego wyboru stylu
kształcenia.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Nauczanie
Tytuł: Uczenie metodą projektu
Redakcja: Bogusława Dorota Gołębniak
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2002
Publikacja pomocnicza dla nauczycieli. W przewodniku przedstawiono zasady pracy metodą projektów w realizowaniu uczenia się całościowego,
to znaczy ukierunkowanego na kształtowanie całej osobowości ucznia,
na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Pokazano możliwość zastosowania i rozwijania proponowanej formy niezależnie od treści przedmiotowych, akcentując czynności projektowania nauczania, angażowanie
wszystkich uczestników edukacji, a więc zarówno nauczycieli, jak
i uczniów. Proponowaną formę dydaktyczną obrazują przykłady projektów dla różnych poziomów nauczania.

Tytuł: Sztuka prezentacji. Poradnik dla nauczycieli
Autor: Renata Pijarowska, Anna Maria Seweryńska
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2002
Zmiana oczekiwań wobec zdających egzaminy, czy ubiegających się
o pracę młodych ludzi wymaga nabycia przez nich umiejętności prezentowania swoich poglądów na forum publicznym. Publikacja przeznaczona
jest dla wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych oraz nauczycieli, którzy korzystając z przedstawionej propozycji metodycznej mogą zaplanować i przeprowadzić cykl zajęć z młodzieżą z zakresu sztuki
prezentacji.

Tytuł: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie.
Przewodnik po metodach aktywizujących 2
Autor: Edyta Brudnik
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli
Rok wydania: 2003
Część II przewodnika jest efektem dwuletniej współpracy wydawnictwa
z nauczycielami. Promuje nowe formy i metody pracy dydaktycznej. Jest
przeglądem pomysłów, które pomagają rozwijać samodzielność ucznia
w nauce, zachęcają ucznia do przejmowania odpowiedzialności za organizację i przebieg lekcji, pomagają w tworzeniu zintegrowanego zespołu
klasowego, ocenianie zespołowej i twórczej pracy uczniów oraz różnicują
wymagania.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Nauczanie
Tytuł: Jak nauczyć dzieci myślenia
Autor: Ronert J. Sternberg, Louise Spear-Swerling
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Rok wydania: 2003
Autorzy książki wskazują na fakt istnienia różnych typów inteligencji
i wyjaśniają, dlaczego uczniowie różnie sobie radzą w szkole. Książka zawiera wiele praktycznych wskazówek, służących doskonaleniu myślenia.
Wskazuje m.in. jak za pomocą dialogu i odpowiednio zorganizowanych
lekcji pobudzić myślenie u dziecka, tak by lepiej radziło sobie ono
z przyswajaniem wiedzy i życiowymi trudnościami. Książka ma pomóc
nauczycielom i pedagogom świadomie rozwijać umiejętność poprawnego
myślenia u dzieci.

Tytuł: Ocenianie szkolne dzisiaj. Poradnik dla nauczyciela
Autor: Klemens Stróżyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN
Rok wydania: 2003
Autor uważa, że ocena jest zapłatą dla ucznia za jego wysiłek. Zatem
może ona skutecznie regulować aktywność ucznia. Książka zawiera wiele
praktycznych wiadomości dotyczących ustalania oceny, zwłaszcza drogą
pomiaru dydaktycznego. Nastawiona jest na wyeksponowanie pedagogicznego znaczenia oceniania szkolnego. Pokazuje, jak należy komunikować wyniki uczenia się, zwracając szczególną uwagę na warunki skuteczności komunikowania ocen. Wyposażona jest w słownik pojęć pedagogicznych, związanych z ocenianiem.

Tytuł: Uczymy się uczyć
Autor: Jarosław Rybski
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Rok wydania: 2003
Publikacja odpowiada na pytania: Jak uaktywnić uczniów?, Jak pomóc im
czynnie zdobywać wiedzę i umiejętności?, Jak sprawić, aby nauka stała
się niezapomnianym przeżyciem? Podaje 101 metod aktywizujących nauczanie, dzięki którym stanie się ono owocne, satysfakcjonujące i przyjemne!
Nauczanie nie polega tylko na słownym przekazie wiedzy i jej objaśnianiu, a pobieranie wiedzy nie ogranicza się do bezrefleksyjnego zapamiętywania informacji. Proces ten wymaga od ucznia i nauczyciela umysłowego zaangażowania i działania. Nie osiągniemy tego, stosując tradycyjne sposoby pracy w szkole.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Nauczanie
Tytuł: Jak kameleon na szkockiej spódniczce
Autor: Egide Royer
Wydawnictwo: Fraszka Edukacyjna
Rok wydania: 2005
W książce tej, w jasny, niepozbawiony humoru sposób rewiduje autor
utarte, nieskuteczne lub fałszywie skuteczne sposoby obchodzenia się
w szkołach z tzw. uczniami trudnymi.
Książka jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli, ale także do
tych osób, które z uczniami prezentującymi problemy z zachowaniem
spotykają się w domu, szkole, przedszkolu, gabinecie dyrektora czy pedagog szkolnego. Tę książkę, pełną autentycznych historii, warto nie tylko przeczytać - trzeba też spróbować jej recept, bo warto!

Tytuł: Każdy uczeń może osiągnąć sukces
Autor: William Glasser
Wydawnictwo: Pracownia Alternatywnego Wychowania
Rok wydania: 2005
Nauczyciele na stronach tej książki odnajdą samych siebie, rozpoznają
swoich uczniów. Korzystając z zawartych tu pomysłów znajdą sposób na
to by zaangażować się w swoją pracę. Pod koniec pierwszego roku szkoła
będzie radosnym miejscem pełnym więzi, w którym uczniowie będą się
uczyć i wielu z nich osiągnie poziom wymaganych umiejętności.

Tytuł: Jak wdrażać metodę projektów?
Autor: Agnieszka Mikina, Bożena Zając
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS
Rok wydania: 2006
Publikacja omawia skuteczne wdrażanie metody projektów do praktyki
szkolnej. Główna tematyka książki ukierunkowana jest na techniki kształtowania umiejętności ponadzawodowych uczniów. W książce autorki
omawiają zagadnienia dotyczące kształtowania postaw przedsiębiorczych
uczniów, modeli i technik rozwiązywania problemów oraz pracy w grupie.
Poradnik zawiera wiele praktycznych wskazówek związanych z wdrażaniem tej metody na etapie przygotowania projektu, jego wykonania
i oceny. W książce znajdują się przykłady dotyczące opracowania kontraktu, konspektu projektu, różnorodne arkusze oceny pracy uczniów
oraz przykłady projektów wykonywanych przez uczniów na różnych poziomach edukacyjnych w różnych obszarach tematycznych.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Nauczanie
Tytuł: Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się?
Autor: Bożena Kubiczek
Wydawnictwo: Wydawnictwo NOWIK
Rok wydania: 2007
Metody aktywne czy metody aktywizujące? To jeden z problemów, które
wymagają rozstrzygnięcia. Inne pytania wymagające odpowiedzi to
m.in.:- Na czym polega istota metod aktywizujących (aktywnych)? Kogo
lub co mają one aktywizować? - Czym różnią się one od innych metod
zwanych podającymi? - Jak je stosować? Celem publikacji jest próba
znalezienia odpowiedzi na te i inne pytania związane ze zmianą podejścia
do nauczania, zaprezentowane w formie przewodnika podstawowej wiedzy dotyczącej prawidłowości procesu uczenia się, a także próba obalenia
kilku mitów na temat uczenia się. Książka prezentuje również zbiór
30 metod i technik aktywizujących oraz propozycje ich zastosowania.

Tytuł: Sztuka nauczania. T. 1: Czynności nauczycielskie
Redakcja: Krzysztof Kruszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2007
Podręcznik omawia zagadnienia nauczania i uczenia się. Prezentuje praktyczne scenariusze różnych sytuacji dydaktycznych. Podaje przykłady
ciekawych metod nauczania i gier dydaktycznych do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych. Przybliża również problemy pracy z uczniami ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Tytuł: Jak uczyć, żeby nauczyć
Autor: Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2008
Autorzy przekazują informacje na temat funkcjonowania pamięci, które
mogą być wykorzystywane do podnoszenia efektywności nauczania. Za
pomocą konkretnych przykładów pokazują, jak przekazywać uczniom
wiedzę, by uczyć skutecznie. Radzą, jak dzięki prostym zabiegom osiągnąć doskonałe efekty.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Nauczanie
Tytuł: Sztuka nauczania. T. 2: Szkoła
Redakcja: Krzysztof Kruszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2008
Podręcznik wprowadza w zagadnienia społecznego sensu i kontekstu
uprawiania zawodu nauczyciela. Czytelnik znajdzie tu informacje na temat dziejów szkoły, jej funkcjonowania jako instytucji społecznej i swoistego organizmu (nauczyciel, uczeń, program). Szczegółowo omówione,
zgodnie z najnowszymi tendencjami, zagadnienia dotyczące programu
szkolnego, mogą pomóc przy wyborze programów nauczania, które dostępne są na rynku edukacyjnym lub stać się pomocne przy samodzielnym tworzeniu programów autorskich.

Tytuł: Jak uczyć?
Autor: Phil Beadle
Wydawnictwo: Fraszka Edukacyjna
Rok wydania: 2010
Autor spędził pół życia w wielkomiejskich szkołach, pracując z dziećmi,
pomagając im zrozumieć świat, a przede wszystkim samych siebie.
W książce zdradza tajniki zawodu, od pozornych drobiazgów związanych
z utrzymaniem dyscypliny w trudnej klasie po szczegółowe wskazówki
dotyczące planowania lekcji i sprawdzania prac. To niezastąpiony poradnik nie tylko dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole. Bazując na
swym ogromnym doświadczeniu, jak również problemach wynikłych
z niedoskonałego systemu edukacji w Wielkiej Brytanii, autor dosłownie
wnika w umysły nauczycieli i uczniów na całym świecie. Nawet rodzicom
da szybki wgląd w zakres zadań i strategii stosowanych w klasie i udzieli
konkretnej odpowiedzi na odwieczne pytanie: "Dlaczego w szkole jest
nudno?".
Tytuł: Jak przygotować się do lekcji?
Wybór materiałów dydaktycznych
Autor: Maria Węglińska
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS
Rok wydania: 2010
Autorka pisze o tym, jak uczyć i nie popaść w rutynę, o poszukiwaniu
nowych, lepszych metod i form własnej pracy, o konieczności ciągłego
wzbogacania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Przedstawione materiały
dydaktyczne mają pomóc nauczycielowi w przygotowaniu lekcji, napisaniu konspektu zajęć oraz w sprawnym przeprowadzeniu lekcji w oparciu
o wybraną metodę nauczania i własne pomysły. W książce omówiono
szczegółowo między innymi następujące zagadnienia: planowanie lekcji,
typologia lekcji, budowa konspektu, temat lekcji, temat pracy pedagogicznej, środki dydaktyczne.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Nauczanie
Tytuł: Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli
Redakcja: Hanna Hamer
Wydawnictwo: VEDA
Rok wydania: 2010
W części I autorka pokazuje, jak doskonalić siebie jako nauczyciela i co
zrobić, aby proces dydaktyczny przebiegał sprawnie. Omawia dwa modele nauczania, zdecydowanie opowiadając się za tym, którego celem jest
nie tyle wpajanie uczniom wiedzy, co umożliwienie im podwyższenia poziomu kompetencji. Podkreśla, że jednym z kluczy do efektywnego nauczania jest nauczyciel - kompetentny pod względem specjalistycznym,
dydaktycznym i psychologicznym. Podpowiada, jak pedagodzy mogą
podnosić poziom własnej motywacji i kompetencji. Klucz drugi do efektywnego nauczania to uczeń. W II części książki znajduje się prawie 120
ćwiczeń psychologicznych, które nauczyciel może przeprowadzić
z uczniami w celu rozwoju ich umiejętności osobistych i społecznych oraz
przekształcenia grupy w zgrany zespół.

Tytuł: Jak uczyć metodami aktywnymi
Autor: Irena Dzierzgowska
Wydawnictwo: Fraszka Edukacyjna
Rok wydania: 2011
Publikacja przedstawia 10 aktywnych metod nauczania, które można dowolnie uszczegóławiać, łączyć, zmieniać, dostosowywać, czy traktować
jako inspirację do własnych pomysłów. Metody są tak dobrane, aby przy
ich stosowaniu nauczyciel nie przekazywał uczniom gotowej wiedzy, lecz
stwarzał warunki do samodzielnego jej zdobywania.

Tytuł: O programach w kształceniu ogólnym i zawodowym
Autor: Hanna Komorowska
Wydawnictwo: Fraszka Edukacyjna
Rok wydania: 2012
Wybór programu spośród istniejących dokumentów programowych, jak
również tworzenie programu autorskiego wymaga orientacji w podstawowych tendencjach i kierunkach rozwoju edukacji w Polsce i w innych krajach europejskich. Taka orientacja pozwoli określić, który z programów
nosi tradycyjny charakter, a który jest nowatorski i jakiego zakresu dotyczy jego innowacyjność. Jeśli zaś nauczyciele decydują się na stworzenie
własnego programu – potrzebna jest im wiedza o tym, jak to skutecznie
robić. Aby te zadania czytelnikom ułatwić, książka zawiera: zestawy pytań kontrolnych, procedury oceny, metody i narzędzia ewaluacji programu nauczania. W aneksie na temat kształcenia zawodowego zawarta jest
podstawowa wiedza przydatna nauczycielowi zawodu.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Nauczanie
Tytuł: Jak oceniać postępy uczniów
Redakcja: Paul Dix
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Książka Paula Dixa pokazuje, że ocenianie to nie tylko kilka czynności
zakończonych „jedynką” lub „szóstką” – to także mnóstwo szans, by zachęcić ucznia i wzmacniać efektywność uczenia się. Autor – doświadczony i wielokrotnie nagradzany za szkolenia dla nauczycieli specjalista –
dzieli się narzędziami i strategiami, które umożliwią nauczycielowi wprowadzenie najlepszych praktyk oceniania uczniów.
Jeśli zadajesz sobie pytania:
jak sprawić, by uczniowie czuli się bardziej odpowiedzialni za swoje oceny?, jak zachęcać uczniów do samooceny i oceny rówieśniczej?, jak efektywnie oceniać różnych uczniów w jednej klasie?, jak wyznaczać uczniom
wartościowe dla nich cele i przestać narzucać własne?, jak uprościć proces oceniania i zaoszczędzić czas?, jak zdążyć zrobić to wszystko w czasie lekcji? Ta książka jest dla Ciebie.

Tytuł: Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku
Autor: Julian Piotr Sawiński
Wydawnictwo: Difin
Rok wydania: 2014
Różnorodne techniki motywowania uczniów do uczenia się i pobudzania
kreatywnego myślenia, inspirowanie i rozwijanie racjonalnego myślenia
uczniów, neurodydaktyka i organizowanie procesu uczenia się, problem
egalitaryzmu i elitaryzmu, praca zespołowa uczniów, uczenie odpowiedzialności i samodzielności, nowoczesne technologie w szkole – to tylko
niektóre z zagadnień omówionych w tym poradniku. Autor przedstawił
metody aktywizowania uczniów w procesie nauczania – uczenia się, podając wiele wartościowych przykładów z praktyki pedagogicznej swojej
i uznanych autorytetów w tej dziedzinie. Przedstawione działania mogą
być od razu wykorzystane w praktyce szkolnej. Każdy rozdział podsumowany jest dobrymi radami dla czytelnika oraz pytaniami sprawdzającymi
wraz z wykazem literatury pogłębiającej omawiane zagadnienia, co inspiruje do aktywnej pracy z poradnikiem.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Pedagogika wychowania
Tytuł: Co robić, kiedy nie wiadomo co robić. Podpowiednik dla nauczycieli
Autor: Nora Grochowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Seventh Sea
Rok wydania: 2001
Autorka pokazuje, że wysiłki nauczyciela nabierają dopiero znaczenia poprzez oddźwięk, jaki wywołują w młodzieży szkolnej. Dzieli się z nauczycielami swoim dziesięcioletnim doświadczeniem pracy psychologicznej na
rzecz środowisk szkolnych. W publikacji omówiła zagadnienia takie jak:
stres, współpraca z rodzicami, dysleksja, trudności wychowawcze.

Tytuł: Gdy dziecko ma problemy w klasie
Autor: Angel Morales Gomes
Wydawnictwo: Wydawnictwo eSPe
Rok wydania: 2002
W rozwiązywaniu trudności, które niesie ze sobą proces nauczania,
istotna jest umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów. Wychowawca często spotyka w klasie uczniów , którzy nie posiadają zdolności do koncentracji, nie chcą lub nie potrafią odnaleźć się w społeczności
szkolnej, mają niskie poczucie wartości, są agresywni itd. Spotyka się też
z uczniami upośledzonymi pod względem umysłowym lub fizycznym. Napotykając na taką różnorodność postaw nauczyciel powinien mieć świadomość, że może pomóc swoim uczniom. Odpowiednie techniki wspomagające pozwalają rozpoznać zachowania anormalne, określić czynniki,
które je wzmagają, oraz zastosować zabiegi niezbędne do ukształtowania
postawy prawidłowej. W niektórych przypadkach wychowawca jest jedyną osobą, która może pomóc dziecku w dramatycznej sytuacji. Książka
może pomóc wychowawcom (nauczycielom, rodzicom, doradcom metodycznym, animatorom grup, katechetom) zapoznać się z metodami służącymi wspieraniu zachowań pozytywnych i eliminowaniu postaw niepożądanych.

Tytuł: Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy
wychowawczej
Autor: Andrzej Janowski
Wydawnictwo: Fraszka Edukacyjna
Rok wydania: 2002
Materiały zawarte w publikacji mogą być oparciem w pełnieniu trudnej
roli wychowawcy klasy. Książka składa się z części teoretycznej, która
ma przybliżyć czytelnikowi wybrane koncepcje, na których osadzony jest
prezentowany pomysł na rolę nauczyciela-wychowawcy oraz czterech
rozdziałów, z których każdy odpowiada jednemu z obszarów (scenariusze
i ćwiczenia): osoba budująca siebie; wspierająca ucznia w jego indywidualnym rozwoju, pomagająca rodzicom w wychowywaniu ich dziecka; planująca własne działania wychowawcze; diagnozująca oczekiwania rodziców oraz sprawdzająca osiągany postęp.
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Tytuł: Autonomia czy odłączenie? Rola osoby znaczącej w życiu
młodzieży z trudnościami w nauce
Autor: Ewa Domagała-Zyśk
Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL
Rok wydania: 2004
Autorka monografii dzięki wykorzystaniu bogatej literatury pedagogicznej
i na podstawie własnych badań obala powszechne przekonanie rodziców
i pedagogów, jakoby młodzież gimnazjalna potrzebowała jedynie swobody i niezależności. Udowadnia, że nie oczekuje ona oziębłego odłączenia
od rodziców (ang. detachment), ale nadal odczuwa potrzebę silnego
z nimi związku (ang. attachement) – zarówno kontroli rodzicielskiej, jak
i emocjonalnego wsparcia z ich strony. Bliskie relacje z rodzicami są
gwarantem nawiązywania znaczących relacji z rówieśnikami i osiągania
sukcesu szkolnego.

Tytuł: Vademecum wychowawcy
Autor: Beata Badziukiewicz, Mirosław Sałasiński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie ŻAK
Rok wydania: 2005
Autorzy podeszli do zjawiska wychowywania młodzieży od praktycznej
strony. Poruszyli wiele zagadnień związanych z wychowaniem w szkole.
Swoje spostrzeżenia zawarli w rozdziałach zatytułowanych m. in.: Jak
wiele zależy od wychowawcy; Odpowiedzialność wychowawcy za ucznia;
Rola wychowawcy i jej funkcje (strażnik, opiekun, obrońca, doradca, pomagacz); Modele wychowawcy (19 typów); Program wychowawczy - teoria i praktyka; Wychowawca i inni nauczyciele; Narzędzia pracy wychowawcy (reguły gry, kary i nagrody, przykłady, autorytety, godzina wychowawcza); Wychowawca jako nauczyciel stawiający stopnie; Sytuacje
trudne i problemy wychowawcze w klasie; Uczniowie wymagający wysiłku (klasowy błazen, klasowe elitki i inni); Wychowawstwo w nowej klasie; Samorząd uczniowski.
Tytuł: Nauczyciel wychowawcą
Wydawnictwo: Wydawnictwa CODN
Rok wydania: 2007
Materiały zawarte w publikacji mogą być oparciem w pełnieniu trudnej
roli wychowawcy klasy. Książka składa się z części teoretycznej, która
ma przybliżyć czytelnikowi wybrane koncepcje, na których osadzony jest
prezentowany pomysł na rolę nauczyciela-wychowawcy oraz czterech
rozdziałów, z których każdy odpowiada jednemu z obszarów (scenariusze
i ćwiczenia): osoba budująca siebie; wspierająca ucznia w jego indywidualnym rozwoju, pomagająca rodzicom w wychowywaniu ich dziecka; planująca własne działania wychowawcze, diagnozująca oczekiwania rodziców oraz sprawdzająca osiągany postęp.
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Tytuł: Pedagogika medialna. T. 1-2
Redakcja naukowa: Bronisław Siemieniecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2007
Podręcznik wprowadza w podstawowe pojęcia związane ze środkami
przekazu, komunikacją społeczną i społeczeństwem informacyjnym.
Wskazuje zadania mediów w edukacji i funkcje badawcze pedagogiki mediów. Prezentuje kluczowe koncepcje społeczeństwa informacyjnego i ich
wpływ na współczesne systemy edukacyjne. Wskazuje rolę i miejsce mediów w społeczeństwie oraz ich wpływ na komunikację społeczną. Przedstawia negatywne skutki oddziaływania mediów na uczniów. Omawia zagadnienia związane z zastosowaniem technologii informacyjnej w : diagnozowaniu i terapii pedagogicznej, procesie rewalidacji i resocjalizacji,
kształceniu, dokształcaniu i samokształceniu, zarządzaniu edukacją i badaniach pedagogicznych. Przybliża różne aspekty metodyki kształcenia
w zakresie edukacji medialnej i informatycznej. Porusza problemy związane z wykorzystaniem technologii informacyjnej do edukacji na odleTytuł: Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie
Autor: Denis Lawrence
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2008
Uczeń zadowolony, pewny siebie, świadomy własnej wartości to uczeń
osiągający lepsze wyniki w nauce, sprawiający znacznie mniej problemów wychowawczych. Autor podaje strategie i metody podnoszenia samooceny poszczególnych uczniów oraz zespołów klasowych. Autor dowodzi także, że istnieje nierozerwalny związek między poziomem samooceny nauczyciela i poziomem samooceny jego uczniów. Dlatego praca nad
podniesieniem samooceny musi być świadomie prowadzona zarówno w
stosunku do samego nauczyciela, jak i jego uczniów. W książce zawarto
szczegółowe scenariusze zajęć z uczniami, a także kompletne strategie,
prowadzące do podniesienia samooceny wszystkich uczestników życia
szkolnego.
Tytuł: A co mi zrobisz? Od Chaosu do współpracy w klasie. Vademecum wychowawcy
Autor: Sylwia Rockwell
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2008
Autor w praktyczny sposób doradza nauczycielom, jak rozwiązywać trudne problemy wychowawcze, jak porozumiewać się z uczniami i rodzicami.
Gdy uczniowie są krnąbrni, rozgadani, nie uważają na lekcji, kłócą się ze
sobą, z nauczycielem i całkiem zapomnieli o szkolnej dyscyplinie, wówczas warto zajrzeć do tej książeczki. Jest w niej wiele recept na radzenie
sobie w trudnych wychowawczo sytuacjach. Można m.in. nauczyć się rozpoznawania i odróżniania zachowań typowych i nietypowych dla uczniów
w różnym wieku, rozumienia dynamiki grupy, kierowania zachowaniem
klasy, radzenia sobie z agresją i konfliktami. Książka zawiera także gotowe materiały do użycia w klasie. Na uwagę zasługuje również dodatek,
który nauczyciel może polecić rodzicom.
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Tytuł: Jak przetrwać w szkole? Przewodnik dla nauczycieli
Autor: Sue Roffey
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2008
Publikacja mogąca służyć nauczycielom, jako praktyczne narzędzie w codziennej pracy. To praktyczny poradnik, oparty na przykładach z życia
wziętych, pokazujący, jak postępować w różnych sytuacjach, jakie mogą
wystąpić w szkole, u kogo szukać pomocy oraz czego unikać. Publikacja
polecana zarówno nauczycielom rozpoczynającym pracę, jak i tym
z większym stażem pedagogicznym.

Tytuł: Nauczyciel - lider. Jak budować autorytet?
Autor: Małgorzata Podzielska
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2009
Każdy nauczyciel przewodzi grupie wychowanków, ale nie każdy staje się
ich skutecznym liderem. Autorka prezentuje siedem zasad, które gwarantują zbudowanie niekwestionowanego autorytetu w oczach uczniów.
Dzięki nim nauczyciel może odkryć i rozwinąć swoje zdolności w kierowaniu grupą, nauczyć się działać szybko i efektywnie, wykorzystując do tego celu zaangażowanie, pomysły i chęć współpracy uczniów oraz ich rodziców.

Tytuł: Dyscyplina w klasie. Poradnik pedagogiczny
Autor: Kazimierz Słupek
Rok wydania: 2010
Sprawność dydaktyczna nauczyciela nie zawsze wiąże się z pedagogicznymi umiejętnościami pozwalającymi „zapanować" nad klasą. Często
podkreśla się rolę określonych predyspozycji osobowościowych, talentu
i intuicji. Umiejętności tych można się jednak nauczyć. Autor dowodzi, że
działania nauczyciela dotyczące ładu klasowego i dyscypliny powinny wynikać z połączenia doświadczeń i wiedzy teoretycznej. W niniejszym poradniku przedstawiono koncepcje wybitnych psychologów i pedagogów:
Lee Canter - dyscyplina asertywna; Frederic H. Jones - dyscyplina pozytywna; Rudolf Dreikurs - społeczny model dyscypliny; William Glasser terapia rzeczywistości/terapia wyboru; Thomas Gordon - trening skuteczności nauczyciela.
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Tytuł: Sposób na wagary. Jak radzić sobie z absencją uczniów
Autor: Anna Oleszkiewicz, Olga Bąk, Anna Cieślik
Wydawnictwo: Difin
Rok wydania: 2010
Absencja szkolna jest zjawiskiem, które nie bierze się znikąd, jest zawsze objawem tego, jak uczeń czuje się w szkole, na lekcjach, w grupie
rówieśników, w domu rodzinnym, w innych relacjach pozaszkolnych oraz
jak radzi sobie z obowiązkami edukacyjnymi. Ważne, aby nauczyciel trafnie rozpoznawał powody unikania szkoły i podejmował działania, które
ograniczą skalę tego zjawiska u konkretnego ucznia. Zaproponowane
w książce metody diagnozy i postępowania z uczniem wagarującym wymagają od nauczyciela otwartości na pracę niekonwencjonalnymi metodami i wyjścia poza schemat stereotypowych zachowań.
Tytuł: Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą
Autor: Paul Dix
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2013
Praktyczne wskazówki, jak nawiązać kontakt z uczniami i stworzyć dobry
klimat do pracy.
Autor, doświadczony nauczyciel, wielokrotnie nagradzany za szkolenia
z metod pracy z uczniami, objaśnia, jak zachować własny styl nauczania,
stosując umiejętności i strategie chroniące godność zarówno nauczyciela,
jak i ucznia. Bez względu na to, czy jesteś nauczycielem szkoły podstawowej, średniej czy pomaturalnej, znajdziesz tu wskazówki, które pomogą ci poprawić zachowanie uczniów i nawiązać z nimi pozytywne relacje.
Z książki dowiesz się:
jak kształtować pożądane zachowania uczniów,
jak się zachowywać, by stworzyć w klasie klimat współpracy i zaufania,
jak motywować uczniów,
jak być konsekwentnym wobec uczniów,
jak radzić sobie w sytuacjach ekstremalnych,
jak współpracować z rodzicami i innymi osobami zaangażowanymi w proces nauczania.
Tytuł: Rodzice nauczyciele media
Redakcja: Aneta Jagier
Rok wydania: 2013
Niewątpliwym atutem są liczne opisy z praktyki autorów, raporty z badań, przykłady bajek, utworów literackich, opisy zabaw, wskazówki dla
rodziców i nauczycieli. Dzięki temu autorzy swobodnie przechodzą od założeń teoretycznych i definicji do rozwiązań praktycznych, które wychowawcy i rodzice mogą wykorzystać w codziennej pracy z dziećmi. Bowiem celem każdego z nas powinna być odpowiedzialność za rozpoznawanie i rozwijanie niepowtarzalności i potencjału każdego dziecka oraz
troska o wychowanie w duchu uniwersalnych wartości.
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Tytuł: Stres w zawodzie nauczyciela
Autor: Rudolf Kretschmann i inni
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Rok wydania: 2003
Wielu nauczycieli czuje się zestresowanych pracą. Warunki lokalowe
w szkołach, niskie płace, trud dnia szkolnego i małe wsparcie ze strony
społeczeństwa – wszystkie te czynniki wpływają na stan emocjonalny
nauczycieli. Autorzy książki wskazują jednak te sfery życia zawodowego,
które można samemu kształtować, by zaradzić wypaleniu w pracy i odnaleźć jej sens. Uprawianie zawodu nauczyciela może sprawiać radość,
trzeba tylko chcieć i umieć sobie pomóc.

Tytuł: Jak komunikować uczniom wyniki egzaminów
Autor: Henryk Szaleniec
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2004
Książka ma charakter praktycznego przewodnika inspirującego nauczyciela, w jaki sposób przygotować się do zakomunikowania i zinterpretowania wyników z egzaminów zewnętrznych swoim uczniom. Autor omawia ogół zagadnień związanych z tym wydarzeniem, zaczynając od standardów egzaminacyjnych, poprzez analizę wyników otrzymanych z OKE,
aż do zbudowania karty profilu osiągnięć każdego ucznia i klasy.

Tytuł: Mobbing w szkolnictwie
Autor: Agata Lankamer, Piotr Ciborski, Urszula Minga
Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania: 2005
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Przedstawiono cztery płaszczyzny występowania mobbingu: pracownik pracownik, pracownik - przełożony, przełożony - pracownik, uczeń - nauczyciel. Publikacja została stworzona przez prawników, którzy na co
dzień zajmują się problemem mobbingu. Jej atutem jest praktyczne
przedstawienie zagadnienia mobbingu, poparte wieloma przykładami
oraz cennymi radami i wskazówkami. Opracowanie kompleksowo ujmuje
zagadnienia związane z przemocą i terrorem w szkołach: od rozpoznania
i zdiagnozowania sytuacji, poprzez możliwe do podjęcia kroki zapobiegawcze, sposoby rozwiązywania problemów już występujących, aż po
dostępne środki przymusu - działania inspektorów PIP lub rozstrzygnięcia
sądowe.

Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Praca nauczyciela - zagadnienia
Tytuł: Emisja głosu nauczyciela
Redakcja: Maria Przybysz-Piwko
Wydawnictwo: Centralny Ośrodek doskonalenia nauczycieli
Rok wydania: 2006
Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, którzy chcą podjąć samodzielny trud doskonalenia emisji swego głosu. Znajdą oni tutaj teoretyczne podstawy emisji głosu w aspektach medycznym, akustycznym i fonetycznym, co ułatwi zrozumienie różnych praktycznych sposobów, technik
oraz ćwiczeń, stosowanych w trenowaniu głosu. Podano tu nie tylko podstawowe zestawy ćwiczeń z zakresu pracy nad głosem (ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, artykulacyjne), lecz także ćwiczenia logopedyczne
oraz ćwiczenia w mówieniu do mikrofonu. Szczególnie wartościowe jest
zaprezentowanie Techniki Alexandra, unikatowej metody skutecznej po-

Tytuł: Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów
Autor: Małgorzata Babiuch
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
RoK wydania: 2007
Książka jest przewodnikiem dla nauczycieli, którzy nie mają jeszcze dużego doświadczenia we współpracy z rodzicami i trochę się jej obawiają.
Może też być użyteczna dla tych pedagogów, którzy nie są zadowoleni ze
swych dotychczasowych prób, zwłaszcza z rodzicami tzw. trudnych
uczniów. Autorka przedstawia typowe problemy w relacjach między nauczycielami a rodzicami, wskazując ich przyczyny, mechanizmy utrwalania
się oraz sposoby pokonywania barier. Sporo miejsca poświęca kwestii
zapobiegania trudnościom przez formułowanie realistycznych oczekiwań
wobec rodziców, jasne ich wyrażanie oraz doskonalenie nauczycielskich
umiejętności sprawnego porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów.
Opisuje też kategorie rodziców dzieci "trudnych", z którymi szczególnie
ciężko nawiązuje się efektywną i zadowalającą obie strony współpracę.

Tytuł: Ceremoniał szkolny
Autor: Aleksander Łynka, Krystyna Łynka
Wydawnictwo: Studio Koloru
Rok wydania: 2008
Publikacja charakteryzuje symbole szkolne. Zawiera opis symboli narodowych i europejskich. Omawia istotne zagadnienia związane z pocztem
sztandarowym oraz przedstawia ogólne zasady przebiegu uroczystości
szkolnych. Zawiera również propozycje scenariuszy uroczystości szkolnych.
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Tytuł: Nauczycielu, nie wypalaj się
Redakcja: Berta Strycharska-Gać.
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2009
Zawód nauczyciela wiąże się z bardzo dużym obciążeniem psychicznym.
Przepracowanie, zmęczenie, rutyna, znużenie, niedostrzeganie perspektyw dalszego rozwoju, permanentny stres sprzyjają wypaleniu zawodowemu. Autorka książki przekazuje skuteczne i sprawdzone sposoby zapobiegania wyczerpaniu fizycznemu i psychicznemu. Radzi, jak regenerować siły oraz jak nie tracić zapału i motywacji do pracy z uczniami.

Tytuł: Gdy rodzic staje się roszczeniowy. Poradnik dla nauczycieli
Autor: Marzena Frąckowiak
Wydawnictwo: Wydawnictwo eMPi
Rok wydania: 2011
Publikacja skierowana jest do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli,
pedagogów oraz psychologów szkolnych, którym pomocne mogą okazać
się techniki oraz metody skutecznej i przyjaznej komunikacji z rodzicem,
wskazówki skutecznego przyjmowania i wyrażania krytyki, techniki wywierania wpływu oraz obrony przed manipulacją. Książka zawiera wyczerpujące odpowiedzi na pytania nauczycieli z zajęć warsztatowych autorki. Poradnik został napisany w sposób praktyczny, aby w konkretnej
sytuacji każdy mógł po niego sięgnąć i znaleźć kilka możliwości rozwiązania trudnej sprawy.

Tytuł: 10 prostych sposobów radzenia sobie ze stresem
Autor: Claire Michaels Wheeler
Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczme
Rok wydania: 2012
Autorka pokazuje, jak radzić sobie ze stresem. Krok po kroku udowadnia, że możemy codziennie podejmować drobne, z pozoru nic nieznaczące decyzje, które po dłuższym czasie owocują zdrowszym stylem życia,
odprężeniem, wyższym poczuciem wartości i chęcią przeciwstawienia się
przeciwnościom losu. Wyjaśnia, jak walczyć z krytyką innych, ze stresem
codziennego życia i sytuacjami traumatycznymi. Zawarte w książce ankiety i kwestionariusze pomagają określić naszą podatność na wszelkiego
rodzaju stres i wskazać najlepszy dla nas sposób na zwalczanie złego samopoczucia.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Praca nauczyciela - zagadnienia
Tytuł: Rozmowy z rodzicami. Poradnik dla nauczyciela
Autor: AnnaJankowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Rok wydania: 2012
Rolą nauczyciela w rozmowach z trudnymi rodzicami jest uświadomienie
im, że tempo życia, konieczność spędzania długich godzin w pracy, zmęczenie, spłacanie kredytu i delegacje w żaden sposób nie usprawiedliwiają słabego kontaktu z dzieckiem. Nie ma co ukrywać, że nauczyciele muszą być podwójnymi psychologami - dziecięcymi i rodzinnymi. I to między innymi dla własnego dobra.

Tytuł: Stres w pracy zawodowej nauczyciela
Autor: Stanisław Korczyński
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wydania: 2014
Czym jest stres? Stałym elementem życia codziennego, od wczesnej
młodości – a nawet dziecięctwa – do późnej starości. Ta „światowa epidemia współczesnych czasów”, jak określiło zjawisko ONZ, przypadła
w szczególnym udziale nauczycielom jako grupie zawodowej żyjącej
w ciągłym stanie podwyższonej gotowości. Stres w pracy nauczyciela
płynie z rozmaitych źródeł: psychicznych, umysłowych, emocjonalnych,
a nawet fizycznych – sami pedagodzy obserwują jego działanie i zgubne
skutki, z którymi zmagają się na co dzień, bez wsparcia ze strony społeczeństwa (co więcej: opinia społeczna, a raczej rządzące nią stereotypy,
to kolejny czynnik stresogenny). I chociaż stres zawodowy pedagogów
stał się przedmiotem dociekań naukowych już w latach sześćdziesiątych
ubiegłego wieku, to polska bibliografia przedmiotu pozostaje wyjątkowo
szczupła. Lukę tę znakomicie uzupełnia publikacja Stanisława Korczyńskiego, oparta na przesłankach metodologicznych, wykorzystująca
współczesne teorie stresu i badania własne.

Tytuł: Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji
w szkole
Reakcja: Grzegorz Mazurkiewicz
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego
Rok wydania: 2015
Publikacja jest podsumowaniem projektu trwającego od 2008-2015 roku—Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru i Oceny Jakości pracy Szkoły –skoncentrowanego na zmianie nadzoru pedagogicznego, tak aby dzięki ewaluacji szkół i placówek wesprzeć ich jakościowy
rozwój.
Całość podzielona jest na trzy części: cz. I - Ewaluacja w oświacie. Teoretyczne założenia i ocena stanu; cz. II - Ewaluacja w oświacie. Wymagania państwa wobec szkól i placówek; cz. III - Ewaluacja w oświacie.
Perspektywy i refleksje.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Praca z uczniem zdolnym
Tytuł: Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole
Autor: Małgorzata Stańczak
Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Rok wydania: 2009
Praca została podzielona na sześć rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcono problematyce opieki dydaktyczno-wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą zdolną w szkole. Rozdział drugi to wprowadzenie w problematykę
potrzeb psychicznych człowieka, w tym dzieci i młodzieży zdolnej. W rozdziale trzecim opisano założenia teoretyczne i metodologiczne przeprowadzonych badań, cele ukierunkowujące podjęte postępowanie badawcze, sformułowane problemy badawcze, teren i organizację badań.
W rozdziale czwartym przedstawiono diagnozę form pracy dydaktycznowychowawczej z uczniem zdolnym realizowanych w szkołach w ramach
lekcji i zajęć pozalekcyjnych. W rozdziale piątym zanalizowano tendencje
w zaspokojeniu omawianych potrzeb badanych uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. W rozdziale szóstym omówiono tendencje
w zaspokojeniu potrzeb badanych uczniów zdolnych w ramach lekcji.
Analizie poddano także zróżnicowanie tendencji w zaspokojeniu rozpatrywanych potrzeb uczniów uczęszczających do szkół określonego szczebla
i typu. Dopełnienie pracy stanowią refleksje końcowe podsumowujące
uzyskane wyniki badań. Zamieszczone w pracy tabele i wykresy powstały
na podstawie zebranego materiału i są opracowaniem własnym autorki.

Tytuł: Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia
zdolnego
Autor: Agnieszka Hłobił
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS
Rok wydania: 2010
W I rozdziale pracy zwrócono uwagę na szerokie rozumienie pojęć zdolności i ucznia zdolnego oraz przedstawić krótki rys historyczny koncepcji
i sposobów kształcenia ucznia zdolnego (rozmaitych metod, środków
i form organizacyjnych nauczania i uczenia się) w wielu krajach z odniesieniem porównawczym do naszego kraju. W II rozdziale pracy przedstawiono możliwości zaspokajania potrzeb uczniów zdolnych we współczesnej szkole pod kątem uwarunkowań dydaktyczno-wychowawczych,
a w szczególności zaspokajania potrzeb ucznia zdolnego w świetle obowiązującego prawa oświatowego przez zajęcia prowadzone na podstawie
szeroko pojętej zasady indywidualizacji, dostosowanie zakresu i tempa
uczenia się do indywidualnych możliwości i potrzeb, programów indywidualnego kształcenia, zróżnicowanie treści, metod i form pracy lekcyjnej
i pozalekcyjnej oraz przygotowanie nauczyciela do pracy z uczniem zdolnym. Kolejne rozdziały pracy stanowią plan i charakterystykę terenu badań, ich przebieg, wyniki i wnioski. Wyjaśniono zarówno fakty wykryte
w trakcie badań, jak i dokonano oceny oraz określono oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze pod kątem pracy z uczniem zdolnym; Wskazano również wskazówki do praktyki szkolnej.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Praca z uczniem zdolnym
Tytuł: O talentach w szkole czyli 7 wspaniałych
Autor: Wiga Bednarkowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Edukacyjne Fraszka
Rok wydania: 2010
Książka o talentach i zdolnościach, o pracy nauczycieli i pedagogów, dyrekcji szkół – słowem o szkole w XXI wieku, w której wychodzi się naprzeciw potrzebom uczennic i uczniów. Jak przygotować i poprowadzić
lekcję, gdy w klasie są i uczniowie z dysleksją, i utalentowani lingwistycznie, i ekstrawertyczni, i zamknięci w sobie, by wszyscy na niej skorzystali? Jak wspierać rozwój wielorakich inteligencji i uczennic,
i uczniów? Książka zawiera wiele konkretnych podpowiedzi, jak pracować
w szkole, żeby było nowocześnie, po ludzku, przyjaźnie i radośnie, na
miarę potrzeb, możliwości i oczekiwań różnych dzieci i różniącej się od
siebie młodzieży. Autorka zachęca do dyskusji nad tym, jakiej chcemy
szkoły, jakiej szkoły potrzebują młodzi ludzie cywilizacji cybernetycznej.

Tytuł: Uczeń zdolny
Autor: Wiesława Limont
Wydawnictwo: GWP
Rok wydania: 2012
W opinii potocznej do dziś pokutuje przekonanie, że osoby zdolne nie potrzebują żadnego wsparcia i pomocy, gdyż doskonale radzą sobie
w szkole, a w przyszłości z pewnością osiągną sukces zawodowy. Nic
bardziej mylnego. Uczniowie zdolni mają specjalne potrzeby edukacyjne
i szczególne wymagania. Autorka niniejszej książki obszernie omawia zagadnienie zdolności. W wyczerpujący sposób przedstawia charakterystykę i metody identyfikacji osób zdolnych już od najmłodszych lat, popierając ją przykładami. Przedstawia również zagrożenia rozwojowe, które
mogą dotyczyć dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami, a także wyjaśnia,
dlaczego część uczniów zdolnych może mieć problemy w uczeniu się.
Omawia koncepcje kształcenia takich uczniów i podaje przykłady funkcjonujących programów edukacyjnych rozwijających zdolności twórcze.
Ponadto autorka prezentuje obszerną charakterystykę nauczyciela ucznia
zdolnego jako osoby o szczególnych cechach osobowości, która jedno-

Tytuł: Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych
Autor: Beata Dyrda
Wydawnictwo: Żak Wydawnictwo Akademickie
Rok wydania: 2012
Są to pierwsze tak duże badania jakościowe z obszaru pedagogiki zdolności, odnoszące się do powszechnej praktyki edukacyjnej. Podstawowy
cel, jaki towarzyszył pisaniu tej książki związany był z przekonaniem
o służebności pedagogiki wobec praktyki społecznej, co wyrażało się
w założeniu dotyczącym możliwości wykorzystania wniosków wyprowadzonych z badań empirycznych, w celu modernizowania i optymalizowania rzeczywistości oświatowej.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Praca z uczniem zdolnym
Tytuł: O dzieciach matematycznie uzdolnionych
Autor: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Książka napisana z myślą o tzw. szerokim kręgu odbiorców, w tym zarówno nauczycieli, jak i rodziców; operuje komunikatywnym językiem;
respektuje znaną od starożytności, ale do dzisiaj aktualną zasadę, że
najkrótsza droga od niewiedzy do wiedzy wiedzie poprzez dobrze dobrane przykłady; eksponuje problemy aktualne, niezmiernie ważne z punktu
widzenia nie tylko edukacyjnej teorii, lecz również praktyki; krótko mówiąc, spełnia wymogi tak współczesnych standardów nauk o wychowaniu, jak i edukacyjnych wyzwań i potrzeb współczesnej praktyki dydaktyczno-wychowawczej.
Tytuł: Odkrywanie talentów
Redakcja: Krystyna Barłóg, Aleksandra Mach,
Małgorzata Zaborniak-Sobczak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania: 2012
Rozdziały: Integracyjno-indywidualizacyjne konteksty wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży; Rozwój osobowości, a tendencje autodestrukcyjne; Konteksty wspomagania rozwoju uczniów o specjalnych po-trzebach
edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych, utalentowanych; Metody wychowawcze preferowane przez rodziców a osiągnięcia szkolne dzieci; Odkrywanie talentów. Mit czy rzeczywistość?; Zabawa w nauce języka angielskiego w przedszkolu; Wspieranie rozwoju
uzdolnień przyrodniczych dziecka w kontekście wyzwań globalnych
i lokalnych; Wspierająca funkcja edukacji moralnej w wychowaniu i rozwijaniu talentów młodzieży; Kompetencje zawodowe nauczycieli uczniów
zdolnych; Rola samooceny nauczyciela w kształtowaniu twórczych relacji
z uczniami i rodzicami; Rola i znaczenie relacji interpersonalnych
w twórczej komunikacji pomiędzy uczniem i wychowawcą; Rozwijanie
aktywności twórczej uczniów kl. I–III w propozycjach aktualnych programów kształcenia; Doświadczenia w pracy z dzieckiem
o wybitnych zdolnościach ogólnych.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Tytuł: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Redakcja: Marzena Klaczak, Piotr Majewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Pedagogicznego
Rok wydania: 2010
Praca dotyczy rewalidacji indywidualnej, stanowiącej ważny element
współczesnej praktyki psychopedagogicznej w zakresie pomocy dziecku
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Efekt edukacyjny i terapeutyczny zależy głównie od prawidłowej diagnozy, dzięki której można określić
kierunki działań, metody pracy i formy organizacyjne edukacji i terapii.
Autorzy niniejszego opracowania omawiają pewne odmienności w diagnozie i terapii w stosunku do poszczególnych kategorii dzieci: z globalnym obniżeniem sprawności intelektualnej, ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
(ADHD), z dysfunkcją słuchu i wzroku.
Tytuł: Dziecko z ADHD w klasie
Autor: Stephen S. Strichart, Charles T. Mangrum II
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Rok wydania: 2006
Książka stanowi odpowiedź na pytanie, jak pracować z dzieckiem
z ADHD. Autorzy przedstawiają konkretne schematy działania, mające
pomóc nauczycielom, a także rodzicom w planowaniu pracy takich dzieci.
Schematy te ułatwiają radzenie sobie z problemem zaburzeń koncentracji, wynikiem których są zaburzone procesy planowania i działania według planu. W podręczniku oprócz opisu poszczególnych umiejętności,
jakie powinien opanować każdy uczeń, znajdują się też praktyczne ćwiczenia do wykorzystania na zajęciach.
Autorzy proponują ćwiczenie takich umiejętności i kompetencji, jak: interpretacja pomocy graficznych (wykresy, diagramy, tabele), zapamiętywanie informacji, robienie notatek na lekcji oraz z przeczytanego materiału czy wyszukiwanie ważnych informacji w tekście. Podkreślają również, jak ważne jest planowanie pracy krótko- i długoterminowej, czyli na
przykład odpowiednio rozłożone w czasie przygotowywanie się do sprawdzianów i testów oraz pisanie wypracowania.
Tytuł: One są wśród nas
Wydawnictwo: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rok wydania: 2010
Publikacja składa się z siedmiu broszur: Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu, Dziecko z autyzmem
i zespołem aspergera w szkole i przedszkolu, Dziecko z ADHD
w szkole i przedszkolu, Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole i przedszkolu, Dziecko z depresją w szkole
i przedszkolu, Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole
i przedszkolu, Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole
i przedszkolu.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Tytuł: Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać ich
rozwój, zdrowie i edukację
Autor: Barbara Woynarowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2010
W ostatnich latach znacznie zwiększyła się grupa dzieci i młodzieży
z chorobami przewlekłymi, mająca specyficzne potrzeby w zakresie opieki medycznej, psychologicznej, a także edukacji. Nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy powinni być przygotowani do pracy z takimi uczniami.
Autorzy książki, odpowiadając na tę potrzebę, dostarczają podstawowych
informacji o istocie, przyczynach i specyfice najczęściej występujących
chorób przewlekłych oraz ich wpływie na dziecko i jego funkcjonowanie
w szkole. Udzielają praktycznych wskazówek na temat wspierania rozwoju uczniów z chorobami przewlekłymi oraz uczą, jak należy postępować
w przypadku, gdy w czasie pobytu w szkole nasilają się objawy choroby,
stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.
Tytuł: Jak osiągnąć sukcesy w nauce. Uwaga, równowaga, koordynacja
Autor: Sally Goddard Blythe
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2011
Książka, napisana przez wybitnych specjalistów w dziedzinie, prezentuje
nowoczesne, interdyscyplinarne i potwierdzone naukowo podejście do
uczenia się. Autorzy wyjaśniają, dlaczego zakłócenia umiejętności sensomotorycznych negatywnie wpływają na rozwój ruchowy, poznawczy
i emocjonalny dziecka, a także dlaczego mogą być przyczyną specyficznych trudności w nauce oraz niedojrzałego zachowania uczniów. Pokazują, w jaki sposób diagnozować problem oraz skutecznie mu przeciwdziałać przez usprawnianie umiejętności koniecznych do efektywnego uczenia
się oraz jak dzięki proponowanym przez nich rozwiązaniom (program
ćwiczeń integrujących) wspierać harmonijny rozwój dziecka.
Tytuł: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
Redaktor: Katarzyna Leśniewska
Wydawnictwo: Rabae
Rok wydania: 2011
Publikacja składa się z książki i płyty CD. Książka odpowiada na pytania:
czym jest zespół (tryb pracy, zadania, obowiązująca dokumentacja)?;
w jaki sposób zorganizować pracę z uczniem, które posiada opinię o potrzebie kształcenia specjalnego?; w jaki sposób zorganizować pracę
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
Płyta CD zawiera komplet dokumentów, m.in.: regulamin funkcjonowania
zespołu; przykładowe zapisy w statucie; plany działań wspierających;
karty indywidualnych potrzeb ucznia; indywidualne programy edukacyjno
-terapeutyczne; formy i metody pracy z uczniem; działania wspierające
rodziców ucznia.
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Publikacja " jest rozwiązaniem, które objaśnia nowe obowiązki dyrektorów i nauczycieli oraz podaje praktyczne rozwiązania .

Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Tytuł: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Materiały dla nauczycieli
Wydawnictwo: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rok wydania: 2011
Publikacja składa się z trzech części. Zawiera nowe regulacje prawne
w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Omawia zagadnienia związane z rozpoznawaniem i wspomaganiem
ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedstawia modele pracy m.in.: z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym, z uczniem z chorobą przewlekłą, z uczniem
szczególnie uzdolnionym, uczniem z ADHD itp. Przedstawia również zagadnienia związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Tytuł: Dyskalkulia
Autor: Karin Landerl, Liane Kaufmann
Wydawnictwo: Wydawnictwo Harmonia
Rok wydania: 2013
Niniejsza książka jest w całości poświęcona zagadnieniu dyskalkulii, czyli
specyficznego zaburzenia rozwoju zdolności matematycznych.
Autorzy opisują przyczyny i objawy dyskalkulii, prezentują przegląd badań dotyczących nabywania zdolności matematycznych, charakteryzują
metody diagnostyczne, przybliżają sposoby wsparcia i interwencji. Rozprawiają się także z mitem dzieci z dyskalkulią jako uczniów leniwych
i niechętnie uczących się matematyki.
Tytuł: Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie
szkolnej
Autor: Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz
Wydawnictwo: Difin
Rok wydania: 2013
Dużą część swojego młodego życia uczniowie spędzają w szkole, dlatego
istotne jest prowadzenie działalności wychowawczej i wywieranie pozytywnych ze społecznego punktu widzenia wpływów, zwłaszcza na tych
uczniów, których środowisko wychowawcze, jakim jest rodzina, zawiodło
bądź w niewystarczającym stopniu spełnia swoją wychowawczą i socjalizacyjną rolę. Istotny wpływ odgrywa również grupa rówieśnicza szczególnie z tego względu, że w tym okresie pojawia się potrzeba izolacji od
osób dorosłych a na jej miejsce przychodzi zapotrzebowanie na przebywanie wśród osób w zbliżonym wieku i o podobnych zainteresowaniach
czy upodobaniach. Grupy rówieśnicze rządzą się określonymi prawami –
dzielą dzieci na popularne i niepopularne, wyodrębniają przywódców i ich
zwolenników. W przypadku dzieci odrzucanych, możemy mieć do czynienia z pewnymi negatywnymi konsekwencjami, jak społeczna izolacja, poczucie niekompetencji społecznej, a nawet nerwice czy zachowania przestępcze. Pamiętać należy, że z nieszczęśliwych dzieci wyrosną nieszczęśliwi dorośli dlatego też jak najwcześniej należy podjąć działania, aby
udzielić im pomocy i wsparcia.
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Scenariusze lekcji wychowawczych
Tytuł: Bliżej siebie. 10 ważnych tematów - scenariusze 20 lekcji
wychowawczych, ułatwiających poznanie siebie i rozwój
Autor: Hanna Hamer
Wydawnictwo: Wydawnictwo VEDA
Rok wydania: 2001
„Bliżej siebie” to zestaw gotowych scenariuszy lekcji wychowawczych.
Stanowią nieocenioną pomoc dla nauczycieli, którym zależy na efektywnej współpracy z młodzieżą. Tematy proponowanych zajęć dotyczą kryzysu wieku dorastania, psychologicznych różnic między dziewczętami
i chłopcami, roli autorytetów, ucieczek z domu, racjonalności i irracjonalności człowieka, alternatywnego myślenia, gier psychologicznych uprawianych przez uczniów i nauczycieli, pożytecznych i szkodliwych sposobów spędzania wolnego czasu, walki ze słomianym zapałem itp.

Tytuł: Gdy nauczyciel jest wychowawcą
Autor: Jacek Szuty
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN
Rok wydania: 2001
Książka adresowana do wychowawców, którzy poszukują coraz doskonalszych sposobów pracy z młodzieżą, traktując jednocześnie drugiego człowieka jako oryginalną i unikalną jednostkę. W pierwszej części książki
znajdują się odpowiedzi na pytania: jak organizować i prowadzić lekcje
wychowawcze, jakie znaczenie mają język ciała, gesty czy głos, jak radzić sobie z trudnym uczniem, jak pracować z rodzicami oraz wiele innych. Drugą część publikacji stanowi kilkanaście scenariuszy lekcji wychowawczych, między innymi dotyczących budowania zaufania w klasie
i poczucia własnej wartości, uczenia porozumiewania się oraz bycia asertywnym, radzenia sobie ze stresem, czy poruszających problemy nałogów.

Tytuł: Mój głos w ważnej sprawie. Scenariusze godzin
z wychowawcą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Autor: Lilianna Hoppe, Anna Sternicka, Marek Szumacher
Wydawnictwo: Wydawnictwo SENEKA
Rok wydania: 2003
Publikacja zawiera interesujące scenariusze 20 lekcji wychowawczych,
w których wykorzystano nowoczesne metody aktywizujące. Konstrukcje
lekcji umożliwiają uczniom wyrażenie własnej opinii. Lekcje oparte o proponowane scenariusze uczą komunikacji interpersonalnej i współistnienia
w grupie. Inspirują ucznia do budowania indywidualnego systemu wartości. Poruszają zagadnienia dotyczące: środowiska, odpowiedzialności,
samobójstw, zdrowia, badań naukowych (klonowanie), bioterroryzmu,
zdrowego stylu życia i inne.
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Scenariusze lekcji wychowawczych
Tytuł: Wygrajmy przyszłość
Autor: Barbara Charczuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo „Rubikon”
Rok wydania: 2004
Scenariusze zgrupowano w pięciu podstawowych blokach: człowiek, miłość i seksualność, małżeństwo, biologia prokreacji, rodzina. W każdym
bloku znalazło się kilkanaście propozycji zajęć, co stwarza nauczycielowi
możliwość wyboru odpowiedniego tematu dostosowanego do grupy
uczniów i klasy. Wszystkie zajęcia są realizowane na podstawie uczenia
się w działaniu, przez doświadczenie. Dlatego zdecydowanie przeważają
w scenariuszach metody aktywizujące.

Tytuł: Scenariusze uroczystości szkolnych. Cz. II
Redakcja: Teresa Król
Wydawnictwo: Rubikon
Rok wydania: 2005
Zestaw scenariuszy na różne uroczystości szkolne, ze szczególnym
uwzględnieniem wychowawczego aspektu podejmowanych działań. Ważną część książki zajmują scenariusze poruszające problematykę profilaktyki uzależnień oraz zagadnienia wartości w życiu człowieka. W grze scenicznej uczniowie „przećwiczyć” różne życiowe postawy, przeżyć skomplikowane emocje, czy nawet własne problemy.

Tytuł: Scenariusze uroczystości szkolnych. Cz. I
Redakcja: Teresa Król
Wydawnictwo: Rubikon
Rok wydania: 2009
Zestaw scenariuszy pozwalający na pełną realizację kalendarza uroczystości szkolnych (rocznice i święta narodowe, uroczystości szkolne i okolicznościowe, święta patronalne, święta i uroczystości religijne, profilaktyka zdrowotna). Ciekawe pomysły na rozwijanie w uczniach kultury żywego słowa.
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Scenariusze lekcji wychowawczych
Tytuł: Jak sobie radzić z dręczycielem.
Autor: Susana Palomares, Diana Schilling
Wydawnictwo: Fraszka Edukacyjna
Rok wydania: 2007
Publikacja zawiera materiały do przeprowadzenia piętnastu lekcji. Stanowią one blok zajęć i powinny być realizowane w takiej kolejności, w jakiej
są opisane. Pierwszych kilka lekcji poświęconych jest rozwijaniu
u uczniów świadomości, czym jest i jak działa zjawisko dręczenie rówieśników, uczucia i reakcje, jakie zjawisko to wywołuje w ofiarach i świadkach oraz prawdopodobne motywy działania dręczycieli. W ciągu kolejnych lekcji uczniowie mają możliwość poznać swoje prawa, zrozumieć,
jak dręczenie pogwałca te prawa i zdać sobie sprawę z tego, jak ważna
jest ich ochrona.

Tytuł: Sztuka unikania konfliktów.
Jak rozmawiać z nauczycielami i kolegami?
Autor: Ewa Kiezik-Kordzińska
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2008
Jak nawiązywać kontakty w nowej szkole, jak je utrzymywać, jak komunikować się, by być słuchanym i dobrze zrozumianym, jak być asertywnym – to tylko niektóre z problemów komunikacyjnych uczniów w szkole.
Autorka w kilku scenariuszach przekazuje, w jaki sposób młody człowiek
może opanować sztukę komunikacji, by skutecznie porozumiewać się
z innymi ludźmi i mieć szansę na dobre relacje z rówieśnikami, nauczycielami i rodziną.

Tytuł: Chcę być wartościowym człowiekiem
Autor: Ewa Kiezik-Kordzińska
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2009
W publikacji przedstawiono scenariusze lekcji wychowawczych, które mogą pozytywnie wpłynąć na postawy uczniów i na relacje z nimi. Pokazują, że praca nad własnym charakterem nie jest wypełnianiem narzuconego obowiązku, ale ich osobistym zyskiem. Scenariusze lekcji dotyczą:
wartości w życiu człowieka, wartości w szkole i przemocy.
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Scenariusze lekcji wychowawczych
Tytuł: Jak sobie radzić ze stresem w szkole i w domu?
Autor: Maria Moneta-Malewska
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2009
Dbanie o kondycję psychiczną jest niezwykle istotne, ponieważ warunkuje osiąganie satysfakcji z życia. Autorka proponuje przeprowadzenie
z uczniami serii zajęć dotyczących takich zagadnień jak: zapobieganie
stresowi, opanowanie krótkotrwałego stresu (np. podczas klasówki czy
odpowiedzi przy tablicy), radzenie sobie ze stresem długotrwałym (np.
podczas egzaminu maturalnego), czy niszczycielskie działanie stresu na
relacje z innymi ludźmi.

Tytuł: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie
hospitacyjnym
Redakcja: Józef Bisnnebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak
Wydawnictwo: Biblioteka Fundacji Hospicyjnej
Rok wydania: 2009
Książka jest niezwykłym przewodnikiem dla nauczycieli pokazującym, jak
oswajać uczniów z zagadnieniami związanymi z umieraniem i śmiercią,
z którymi przecież przyjdzie im zetknąć się na różnych etapach życia.
Dobiegające końca życie, potrzeby człowieka umierającego, śmierć - to
trudne tematy, wymagające delikatności i odpowiedniego przygotowania. Publikacja jest źródłem wiedzy zarówno teoretycznej, jak i narzędzi
(scenariuszy lekcji), które pokazują jak przełamać strach przed śmiercią,
jak rozmawiać o końcu życia swoim i swoich bliskich, oraz jak można
godnie i świadomie umierać. W książce zawarto również informacje, jak
należy pomagać umierającym, by ostatnie chwile nie były rozpaczliwą
walką, lecz czasem spokoju i intymności. Do publikacji dołączone są na
nośniku elektronicznym 4 filmy edukacyjne.

Tytuł: Ona i on, czyli radość bycia razem
Autor: Maria Moneta-Malewska
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2009
Autorka proponuje cykl scenariuszy zajęć, podczas których uczniowie będą mieli okazję dowiedzieć się, czym jest udany związek, oraz skonfrontować swoje wyobrażenia o nim. Uzyskają również informacje, jak zbudować trwałą i bezpieczną dla obu stron relację, jak porozumieć się
z płcią przeciwną, co robić, kiedy pojawiają się problemy. Scenariusze
poruszają m.in. zagadnienia dotyczące.: udanego związku, sztuki stawiania granic, podstawowych potrzeb miłosnych, zachowań ryzykownych,
różnic w języku kobiet i mężczyzn itp.
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Scenariusze lekcji wychowawczych
Tytuł: Bici biją. Etiudy sceniczne o dorastaniu. Część 1
Autor: Inka Dowlasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Rok wydania: 2011
Tom dramatów autorstwa Inki Dowlasz to zbiór dramatów terapeutycznych, które mogą być wykorzystywane do kształtowania pozytywnej tożsamości uczniów. Na lekcjach wychowawczych oraz lekcjach języka polskiego będą świetnym materiałem, dzięki któremu nauczyciel omówi
z uczniami tematy wciąż uchodzące za tabu. Tematyka I tomu dotyczy
problemów współczesnej młodzieży, takich jak: przemoc, kradzież, brak
akceptacji, narkomania. Publikacje mają charakter scenariuszy prowadzenia terapii poprzez teatr.

Tytuł: Porcelanowa lala. Etiudy sceniczne o dorastaniu. Część 2
Autor: Inka Dowlasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Rok wydania: 2011
Kolejny tom pedagogicznych dramatów terapeutycznych autorstwa Inki
Dowlasz. I jak zwykle i tej autorki lejtmotywem wszystkich tekstów jest
próba nawiązania dialogu.
„Porcelanowa lala” porusza problem anoreksji, który z kolei staje się pretekstem do zdefiniowania tego, czym jest ta choroba ciała i umysłu, co
tak naprawdę może być jej przyczyną.
„Sytuacja bez wyjścia” opowiada o dramacie niechcianej ciąży i nieletnich
rodzicach.
„Wakacje w Holandii”
płciowej i seksualnej.

to opowieść o poszukiwaniu swojej tożsamości

Tytuł: Ja i mój świat. Scenariusze godzin wychowawczych
Opracowanie: Maksymilian Cepiga, Ewa Miśkowiec
Wydawnictwo: Akademia Ignatianum
Rok wydania: 2011
Publikacja stanowi zbiór konspektów lekcji wychowawczych. Konspekty
powstały w ramach pracy Koła Naukowego Pedagogów Wyższej Szkoły
Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie a poprzedziła je
przeprowadzona wśród uczniów ankieta dotycząca funkcjonowania godzin wychowawczych w szkole. Wskazywane przez uczniów braki oraz
podawane propozycje złożyły się na zawartą w publikacji tematykę konspektów. Pierwszą część stanowią poszukiwania młodego człowieka obrazu jego samego. Druga część dotyczy odkrywania i rozumienia świata,
w którym żyje i który sam może tworzyć.
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Wokół psychologii
Tytuł: Psychologia społeczna dla nauczycieli
Autor: Stanisław Mika
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie „Żak”
Rok wydania: 1998
Zachowania i procesy psychologiczne osób znajdujących się w sytuacjach
społecznych są wypadkową oddziaływań wielu czynników. Całość zagadnień przedstawiono w rozdziałach: Interakcje międzyludzkie; Postawy;
Problematyka małych grup społecznych.

Tytuł: Nieśmiałość
Autor: Philip Zimbardo
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2000
Książka wybitnego amerykańskiego psychologa wyjaśnia, czym jest nieśmiałość, jakie są przyczyny i rodzaje nieśmiałości, jaki jest osobisty
świat osób nieśmiałych. Łączy psychologiczną analizę nieśmiałości z prezentacją typów osobowości i czynników zewnętrznych sprzyjających jej
powstawaniu. Tłumaczy, na czym polega trudność nawiązywania bliskich
kontaktów z innymi ludźmi i jaki wpływ może wywierać nieśmiałość na
powstawanie problemów społecznych. Pokazuje, jak zrozumieć siebie,
swoją nieśmiałość i budować poczucie własnej wartości, oraz podaje proste sposoby i strategie podnoszące efektywność społecznego funkcjonowania. Dokonuje porównań międzykulturowych programów zapobiegania
nieśmiałości.
Być nieśmiałym to bać się ludzi, szczególnie tych, którzy z jakiegoś powodu są emocjonalnie zagrażający: obcych, posiadających władzę czy
osób odmiennej płci. Nieśmiałość jest problemem psychicznym i może
okaleczyć człowieka w takim samym stopniu, jak kalectwo fizyczne. Można jednak i należy ją przezwyciężyć. Autor książki w sposób niezwykle
atrakcyjny łączy psychologiczną analizę nieśmiałości z prezentacją typów
osobowości i czynników zewnętrznych sprzyjających jej powstawaniu.
Tytuł: Arteterapia w pracy pedagoga
Autor: Joanna Gładyszewska-Cylulko
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Impuls”
Rok wydania: 2011
W niniejszej pracy autorka starała się znaleźć miejsce dla arteterapii
wśród innych dyscyplin naukowych. Próbuje także wprowadzić jej elementy do pracy pedagoga, nie będącego arteterapeutą, a posiadającego
jedynie ( a może aż?) artystyczną duszę i głębokie przekonanie o potrzebie oddziaływania za pomocą sztuki. W książce autorka zawarła metody
i techniki arteterapeutyczne, przedstawiła scenariusze zajęć i omówiła ich
strukturę. Wszystko to zostało wzbogacone szczegółowymi opisami przypadków dzieci poddanych przez autorkę oddziaływaniom terapeutycznym.
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Wokół psychologii
Tytuł: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela
Redakcja: Danuta Wosik-Kawala, Teresa Zubrzycka-Maciąg
Wydawca: Impuls
Rok wydania: 2011
Niniejsze opracowanie ma służyć pomocą nauczycielom w ich pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Część I - „Diagnoza i terapia uczniów” ma
na celu przybliżenie nauczycielom treści związanych z najczęściej występującymi w praktyce szkolnej trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi związanymi z pracą z dzieckiem: dyslektycznym, z ADHD, zdolnym, agresywnym, zagrożonym uzależnieniami czy ofiarą przemocy domowej. Część II „Rozwijanie wybranych cech i umiejętności psychospołecznych uczniów” przedstawia podstawy teoretyczne i wskazania praktyczne dotyczące wspomagania wychowanków w rozwoju w zakresie inteligencji emocjonalnej, rozwijania u nich gotowości do zachowań asertywnych i empatii. Część III „Wybrane metody terapii w pracy z dziećmi
i młodzieżą” ukazuje obszar działalności pedagogicznej z zakresu arteterapii.
Tytuł: Psychologia ucznia i nauczyciela
Autor: Stanisław Kowalik
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2011
Podręcznik podejmuje całościowo problematykę psychologii kształcenia
w odniesieniu do polskiego systemu edukacji. Zawiera podstawowa wiedzę z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży, która dobrana została pod kątem potrzeb nauczycieli kształcących w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich różnego typu.
Omawia najważniejsze i najtrudniejsze problemy edukacyjne według
wspólnego schematu teoretycznego: prezentacja konkretnego przypadku
ilustrującego konkretny problem edukacyjny; wszechstronne i pogłębione
naukowe wyjaśnienie problemu, ukazanie praktycznych implikacji wynikających z przestawionej wiedzy i dotyczących praktycznych działań nauczycieli służących rozwiązaniu określonego problemu edukacyjnego; propozycje praktycznych działań i zastosowania wiedzy psychologicznej
w praktyce edukacyjnej; elementy ułatwiające przyswojenie wiedzy:
schematy, wykresy, ramki, wyróżnienia definicji i najważniejszych pojęć.
Tytuł: Potęga podświadomości
Autor: Joseph Murphy
Wydawnictwo: Świat Książki
Rok wydania: 2012
To jeden z najlepszych i najskuteczniejszych poradników, jakie kiedykolwiek napisano. Rewolucyjne techniki doktora Murphy’ego opierają się na
sprawdzonej zasadzie: Jeśli uwierzysz w coś bez zastrzeżeń i możesz to
zobrazować w swoim umyśle, usuniesz podświadome przeszkody, które
powstrzymują cię przed osiągnięciem upragnionego celu, a twoja wiara
stanie się rzeczywistością. Opanuj proste techniki i odkryj, jak łatwo możesz usunąć psychiczne bariery między tobą a twoimi marzeniami.
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Przemoc i agresja wśród młodzieży
Tytuł: Agresja w szkole. Przyczyny, profilaktyka, interwencje
Autor: Grażyna Poraj
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza EDUKATOR
Rok wydania: 2004
Publikacja dotyczy agresji interpersonalnej wśród młodzieży. Autorka
prezentuje podejście psychologiczno-pedagogiczne do problemu. Koncentruje się nie tylko na wskazaniu determinantu i mechanizmów zachowania agresywnego, ale także na sposobach redukcji agresji interpersonalnej i na możliwościach przygotowania nauczycieli do takiej aktywności.

Tytuł: Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie
Redakcja: Irena Pufal-Struzik
Wydawnictwo: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Rok wydania: 2007
Autorzy wpisują się w nurt dyskusji na temat agresywnych zachowań
młodzieży. Ukazują zjawisko agresji wieloaspektowo, szukają odpowiedzi
na pytanie skąd się bierze agresja i jak jej przeciwdziałać.

Tytuł: Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół
Autor: Julita Barlińska i inni
Wydawnictwo: Fundacja Dzieci Niczyje
Rok wydania: 2008
Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych stała się
w ostatnich latach poważną kwestią społeczną. Badania pokazują, że
przypadków przemocy w sieci doświadcza ponad połowa uczniów w Polsce. Specyfika Internetu i telefonów komórkowych powoduje, że nawet
pozornie błahe akty przemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem,
a którym często nie potrafią sobie poradzić. Poradnik przestawia specyfikę przemocy rówieśniczej w sieci, metody i standardy zapobiegania zjawisku oraz procedurę reagowania na przypadki wystąpienia cyberprzemocy.
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Przemoc i agresja wśród młodzieży
Tytuł: Jak opanować przemoc w szkole
Autor: Mona O`Moore, Stephen James Minton
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2008
Przemoc w szkole to nie tylko problem nauczycieli. To także problem dyrektorów, rodziców i każdego członka społeczności szkolnej. Dlatego
książka ta przedstawia, krok po kroku, jak prowadzić w szkole politykę
przeciw przemocy, podaje strategie jej zwalczania i zapobiegania, a co
rzadkie i ważne – daje szczegółowe wskazówki, jak pracować z rodzicami. Jest też doskonałym przewodnikiem, który nauczyciel może z czystym sumieniem polecić rodzicom, gdyż radzi także, co robić, kiedy
dziecko jest sprawcą lub ofiarą przemocy. Publikację wzbogacono o prezentacje przydatne w czasie zajęć z uczniami lub podczas spotkań z rodzicami, karty pracy, materiały przygotowane pod kątem wykorzystania
przy użyciu multimedialnego projektora oraz ćwiczenia do szkolenia rad
pedagogicznych, uczniów i rodziców.

Tytuł: Bezpieczna i przyjazna szkoła
Autor: Małgorzata Taraszkiewicz, Jarosław Kordziński
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2009
Bezpieczeństwo w szkole to jeden z głównych jej problemów. Autorzy
poradnika podpowiadają, jak zadbać o fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo uczniów, co robić, by nie dopuścić do pojawienia się groźnych sytuacji, jak je rozwiązywać i jak im przeciwdziałać. Książka zawiera praktyczne rozwiązania, arkusze diagnostyczne oraz arkusze obserwacji, które pomogą nauczycielom sprostać wymogom prawnym i organizacyjnym
bezpieczeństwa w szkole. Publikacja zgodna z założeniami i wytycznymi
rządowego programu na lata 2008-2013 pod nazwą „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Treści zawarte w poradniku zostały zaprezentowane i zweryfikowane w praktyce na wielu warsztatach, które autorzy przeprowadzili
pod koniec 2008 roku.

Tytuł: Z nami przemoc nie ma szans
Autor: Marek Biskupski, Elżbieta Krzyżanowska
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2009
Profilaktyka jest najskuteczniejszym i najtańszym sposobem zapobiegania niepożądanym zjawiskom występującym w szkole. Musi się w nią zaangażować nie tylko społeczność szkolna, ale także lokalne instytucje.
Autorzy poradnika polecają programy profilaktyczne i scenariusze zajęć
rozwijające umiejętności społeczne oraz przeciwdziałające zachowaniom
agresywnym wśród uczniów.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Przemoc i agresja wśród młodzieży
Tytuł: Szkoła wobec subkultury pseudokibiców
Autor: Marek Babik
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagigiczna
Ignatianum
Rok wydania: 2010
Publikacja ma na celu przedstawienie nauczycielom i pedagogom podstawowych zagadnień dotyczących zachowań młodzieży, w których można
odnajdywać symptomy zachowań subkultury kibicowskiej. Autor stara się
jak najdokładniej opisać zjawisko kibicowania, uwzględniając fakt, że
części nauczycieli nie jest ono znane. Z tych też względów zamieszczony
został w publikacji bogaty materiał fotograficzny, mający zobrazować
omawiane zagadnienia. Potoczna wiedza współczesnego człowieka zdobywana jest głównie za pośrednictwem przekazów medialnych (prasa,
radio, telewizja, Internet). Informacje na ten temat zawarte w mediach
są często okrojone i zredukowane do jakiegoś jednego aspektu. Intencją
autora jest próba "odmitologizowania" medialnych przekazów skoncentrowanych jedynie na sensacyjnych ekscesach i ukazanie zjawiska kibicowania jako szerokiego obszaru pracy pedagogicznej.
Tytuł: Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży
Autor: Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego
Rok wydania: 2010
Publikacja zawiera doskonałe porady dla rodziców, uczniów i nauczycieli
na temat tego, jak sobie radzić z mniej lub bardziej poważnymi incydentami cyberprzemocy oraz jak zapobiegać pojawieniu się takich problemów. To bardzo cenne wsparcie w walce z tym stosunkowo nowym problemem. Autorki przeanalizowały ostatnie odkrycia naukowe w tej dziedzinie, wykorzystując także badania przeprowadzone wśród ponad 3500
uczniów szkół gimnazjalnych, internetowe projekty badawcze, doświadczenia z wykorzystaniem portali społecznościowych oraz dane pochodzące z wywiadów grupowych z ofiarami cyberprzemocy, osobami ją stosującymi i ich rodzicami. Książka stanowi opis technik prewencyjnych
i strategii pozwalających skutecznie walczyć z przemocą szkolną prowadzoną kanałami elektronicznymi.
Tytuł: Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży
Autor: Jacek Pyżalski
Rok wydania: 2011
Tematem książki jest coraz powszechniejsza obecnie agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Autor omawia zagadnienie nowych mediów,
poświęcając sporo uwagi ich młodym użytkownikom i dysfunkcjonalnemu
korzystaniu z nowych technologii, którego jednym z przejawów jest
agresja elektroniczna (cyberbullying), realizowana za pośrednictwem Internetu, ale także np. telefonów komórkowych. W książce przedstawiono
liczne przykłady, a także omówiono cechy cyberbullyingu oraz jego
sprawców i ofiar. Opisano również konsekwencje agresji internetowej
oraz metody profilaktyki i interwencji w tej dziedzinie, możliwe do zastosowanie głównie w szkole, przez nauczycieli i pedagogów, a także w domu, przez rodziców i opiekunów młodego człowieka.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Przemoc i agresja wśród młodzieży
Tytuł: Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy
Redakcja: Claire P. Monks, Lain Coyne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2012
Mobbing i przemoc pojawiają się w toku całego ludzkiego życia: od wieku
przedszkolnego po senioralny. Można je odnaleźć we wszystkich szczegółowo opisanych w tej książce kontekstach: domowym (rodzina, relacje
intymne), instytucjonalnym (szkoła, dom dziecka, zakład karny), w cyberprzestrzeni. Mają one poważne konsekwencje psychiczne i fizyczne
dla osób w nie uwikłanych, wiążą się także z kosztami dla rodzin, szkół,
organizacji i społeczeństwa.
Książka jest efektem współpracy ekspertów z zakresu psychologii rozwoju, edukacji, psychologii sądowej, a także socjologii i pracy socjalnej.
Przedstawiono w niej teorie wyjaśniające występowanie zjawiska przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeanalizowano dynamikę
zjawiska, wyniki współcześnie prowadzonych badań oraz oddziaływań
profilaktycznych i terapeutycznych podejmowanych w poszczególnych
kontekstach. Dodatkowym walorem książki jest refleksja nad możliwymi
kierunkami dalszych badań i interwencji w celu zapobiegania i przeciwdziałania mobbingowi i przemocy.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Nałogi i uzależnienia młodzieży
Tytuł: Dzieci, alkohol, narkotyki
Autor: Ruth Maxwell
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Rok wydania: 2002
Jak rozpoznać, że dziecko używa narkotyków i jaki jest to rodzaj środków
odurzających?
Jak wpływają one na jego organizm?
Na czym polega uzależnienie od alkoholu?
W jaki sposób pokierować leczeniem uzależnionego dziecka?
Jak skłonić je do współpracy, wtedy, gdy nie życzy sobie ingerencji w jego "prywatne" sprawy?
Jak wspierać dziecko w trakcie terapii?
Jak pomóc zrozpaczonym i zagubionym rodzicom?
Odpowiedzi na te i inne niezwykle trudne pytania znaleźć można
w książce, która jest adresowana zarówno do rodziców, którzy pogrążyli
się w bezsilnej rozpaczy, nie mogąc się uporać z problemem uzależnienia
swojego dziecka od narkotyków czy alkoholu, jak i do tych, którzy mogą
się z tym problemem spotkać na swojej drodze.

Tytuł: Uzależnienia od substancji psychoaktywnych
Autor: Krzysztof Zajączkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2003
Publikacja zawiera podstawowe informacje na temat środków psychoaktywnych (podział, historia, rozmiary zażywania, czynniki sprzyjające eksperymentowaniu) i ich wpływu na organizm (objawy zażywania, etapy
rozwoju uzależnienia). Przedstawia system profilaktyki i leczenia uzależnień w Polsce oraz krótką charakterystykę szkolnych programów profilaktycznych. W załącznikach zamieszczono m.in. wkładkę z kolorowymi
fotografiami wybranych narkotyków.

Tytuł: Narkotyki inni biorą, ty nie musisz
Redakcja: Maria Moneta-Malewska,, Joanna Wrześniowska
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2008
Publikacja przedstawia rzetelną wiedzę o narkotykach i narkomanii, która
pozwala opiekunom bez obaw zmierzyć się na argumenty z młodym człowiekiem. Autorki pokazują również, jak zauważyć „drugie dno“ w pytaniach dziecka, które stara się ukryć swój niepokój lub usiłuje powiedzieć
rodzicowi, że zetknęło się już z bezpośrednio z narkotykami i że nie wie,
co robić. Autorki opisały też podstawowe objawy, jakie towarzyszą braniu
konkretnych narkotyków.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Nałogi i uzależnienia młodzieży
Tytuł: Uzależnienie od komputera i Internetu dzieci i młodzieży
Autor: Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk
Wydawnictwo: Hachette Polska
Rok wydania: 2009
Praktyczny poradnik, który pomaga rozpoznać niepokojące zachowania,
wyjaśnia przyczyny uzależnienia, uczy, jak mądrze korzystać z komputera i Internetu. Napisany jest językiem współczesnych nastolatków, z elementami komputerowego slangu, co być może zachęci młodzież do jego
przeczytania
To książka o tym: czy kilka godzin dziennie przed komputerem to już
uzależnienie czy tylko hobby, czy zablokować strony pornograficzne i pełne przemocy, dlaczego dziecko ucieka w Internet i kiedy należy zareagować?

Tytuł: Uzależnienie od siebie.
Dlaczego trudno się zmienić i co można na to poradzić?
Autor: Noah Blumenthal
Wydawnictwo: Wydawnictwo Helion
Rok wydania: 2009
W pewnym momencie każdy z nas dochodzi do wniosku, że konieczne
jest przeprowadzenie w życiu jakiejś ważnej reformy. Czujesz, że masz
w sobie dużo dobrych chęci i wystarczającą dawkę silnej woli, a mimo to
trudno ci wyzbyć się złych przyzwyczajeń? Zastanawiasz się, dlaczego
tak się dzieje?
Jesteś swoim własnym nałogiem! Co to znaczy? Wszystkie niekorzystne
zachowania stały się twoimi nawykami, stąd tak trudno wprowadzić jakąkolwiek zmianę. To, co cię zatruwa, przybiera różne oblicza — może to
pracoholizm? Wewnętrzna agresja? Strach przed podjęciem ryzyka? Odkładanie spraw na później? Lenistwo? Łakomstwo? A może zupełnie inna
autotrucizna? Jeśli naprawdę chcesz dokonać efektywnego przewrotu
w swoim życiu, Noah Blumenthal pokaże ci krok po kroku, jak zrobić to

Tytuł: Dzieci konsoli
Autor: Hilarie Cash, Kim McDaniel
Wydawnictwo: Media Rodzina
Rok wydania: 2014
Gry komputerowe to świetna rozrywka, ale dziecko może się od nich uzależnić - wpaść w nałóg. Jak do tego nie dopuścić? Autorzy definiują, jakie
gry są odpowiednie dla poszczególnych grup wiekowych, jak oddziałują
na rozwój dziecka, mówią, co robić, gdy dziecko zbyt długo siedzi przed
komputerem, kiedy powiedzieć „dość” i dlaczego.
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Nałogi i uzależnienia młodzieży
Tytuł: Uzależnienia medialne czyli o patologicznym
wykorzystaniu mediów
Autor: Agnieszka Ogonowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Edukacyjne
Rok wydania: 2014
Książka napisana przez prof. Agnieszkę Ogonowską, psychologa i medioznawcę, pracownika naukowego krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.
Uzależnienia medialne to poradnik dotyczący coraz szerszego problemu nieprawidłowego i dysfunkcjonalnego wykorzystywania tzw. nowych mediów - w szczególności Internetu. Książka porusza problem uzależnień
kompleksowo - opisując sposoby ich rozwoju, typy, przyczyny i źródła,
nakreśla podstawowe czynniki sprzyjające nałogowi, a także drogi wyjścia z niego.
Skupia się nie tylko na problemach i sposobach ich przezwyciężenia, ale
także na profilaktyce i działaniach służących przeciwdziałaniu powstawania uzależnień. Kompetentna, podana w przystępny oraz czytelny i nowoczesny sposób wiedza dla każdego, kto ma styczność ze współczesnymi technologiami.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Problemy młodzieży - zagadnienia
Tytuł: Dzieci i młodzież w kłopocie
Autor: Julian Elliott, Maurice Place
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2000
Książka traktuje o podstawowych problemach związanych z trudnościami
w funkcjonowaniu dzieci w szkole. Autorzy przedstawiają analizę następujących trudności i zaburzeń uczniów:
opuszczanie zajęć szkolnych, problemy z koncentracją uwagi, nadpobudliwość, nieposłuszeństwo, przeszkadzanie na lekcjach, trudności w radzeniu sobie ze stresem, kłopoty z łaknieniem, używanie alkoholu, narkomania, dysleksja, sytuacje traumatyczne.

Tytuł: Stres sztuka życia
Autor: Roman Zawadzki
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania: 2004
Książka dla starszej i dorosłej uczącej się młodzieży. Prezentuje wiedzę
o zjawisku stresu i wynikających z niej możliwościach poznawania siebie.
Treści podporządkowane są nadrzędnemu celowi, jakim jest pomoc
w wypracowaniu własnych "technik" radzenia sobie ze stresem, zawierające odwołania do przykładów z literatury (mitologii, historii, filmu). Tematy szczegółowe: źródła; objawy i skutki (negatywne i pozytywne)
stresu; zróżnicowanie odmian stresu; wyodrębnienie oddziaływań niejako
naturalnych i wymuszonych; ukazanie stresu w zestawieniu z innymi
czynnikami wpływającymi na zachowanie; uwarunkowania stresu - racjonalne (np. poznawcze), emocjonalne (lęki, wyparte potrzeby, motywy)
i społeczne (funkcjonowanie samodzielne, w grupie); związek stresu
i jego następstw z nieprawidłowościami w zakresie indywidualizacji nauczania i wadliwymi wyborami życiowymi; drogi dochodzenia do własnych
sposobów radzenia sobie ze stresem (rozumienie siebie, oswojenie i ucywilizowanie stresu).

Tytuł: Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli
i innych pracowników oświaty
Wydawnictwo: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rok wydania: 2007
Publikacja zawiera wiele informacji dotyczących złożonego problemu zachowań samobójczych wśród uczniów. Składa się z dwóch części.
W pierwszej części znajduje się sześć rozdziałów, które zostały opracowane przez polskich specjalistów w dziedzinie problematyki samobójstw
wśród młodzieży. Druga część poradnika opracowana została przez ekspertów WHO o światowej renomie w dziedzinie problematyki samobójstw
i zawiera podstawowe wiadomości na temat prewencji zachowań samobójczych uczniów.
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Problemy młodzieży - zagadnienia
Tytuł: Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży
Autor: Alan Carr
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne
Rok wydania: 2008
Depresja i próby samobójcze młodzieży to poważny problem. Autor
przedstawia definicje omawianych zjawisk oraz czynniki ryzyka i wskazuje kryteria ich oceny, służące odnalezieniu odpowiedniej interwencji. Prezentowana pozycja ma za zadanie pomóc nauczycielom, psychologom
szkolnym, pedagogom i rodzicom rozpoznać symptomy obniżonego nastroju u młodego człowieka i podpowiedzieć, jak zareagować w sytuacji
zagrożenia samobójstwem.

Tytuł: Pokochać siebie
Autor: Anna Dodziuk
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne
Rok wydania: 2008
Książka „Pokochać siebie” jest niezbędną lekturą każdego młodego człowieka, który: ma kłopoty z samoakceptacją, ale chce zmienić swój stosunek do siebie; pragnie poznać swój autoportret i to, co tak naprawdę
wpływa na jego decyzje i zachowania; chce dowiedzieć się, jak ładować
własne akumulatory; pragnie czuć się szczęśliwy i nauczyć kochać siebie,
a dzięki temu także innych. Wielu młodych ludzi ma problem z zaakceptowaniem samych siebie. Poczucie niskiej wartości może wynikać z wielu
rzeczy. Autorka przekazuje kilka sposobów, które pomogą zrozumieć,
dlaczego tak się dzieje. Pokazuje także, jak poprzez proste ćwiczenia
można zbudować poczucie własnej wartości oraz jak chronić się przed
jego utratą.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Edukacja prawna
Tytuł: Bezpieczeństwo młodzieży
Autor: Anna Maria Wesołowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Poltext
Rok wydania: 2014
O prawie w stosunku do młodzieży pisze sędzia Anna Maria Wesołowska,
znana m.in. z programu TVN "Sędzia Anna Maria Wesołowska". Książka
składa się z krótkich i przystępnie napisanych felietonów. Każdy z nich
zawiera konkretne i zwięzłe omówienie wybranej sprawy sądowej, dotyczącej konfliktu młodego człowieka z prawem, w której orzekała autorka.
Książka przybliża młodzieży, rodzicom i nauczycielom problematykę
przestępstw najczęściej popełnianych przez młodocianych. Autorka wybrała czyny, które najbardziej bulwersują i wzmagają poczucie zagrożenia. W 100 felietonach przedstawia sytuacje, w których nastolatki popełniają przestępstwa lub czyny niedozwolone, często nie zdając sobie z tego sprawy. Autorka ukazuje ich przyczyny i konsekwencje, aby sprowokować do dyskusji i działania. Bowiem to od rodziców, opiekunów, sąsiadów, szkoły i społeczeństwa zależy, czy młodych na ławie oskarżonych
będzie przybywać, czy ubywać. Książka pomoże uświadomić młodzieży,
że wiele problemów można rozwiązać bez wchodzenia w konflikt z prawem.
Tytuł: Przychodzi uczeń do prawnika...
Wydawnictwo: Ministerstwo Sprawiedliwości
Rok wydania: 2015
Poradnik ma uświadamiać, że znajomość prawa jest korzystna, chroni
przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu, z czego często nie
zdajemy sobie sprawy.
Poradnik zawiera przydatne informacje m. in. o tym, jak pobierać pliki ze
stron internetowych, jak korzystać z portali społecznościowych, podstawy
praw konsumenta czy informacje o odpowiedzialności osób poniżej 18
roku życia. Wskazano w nim także jak kształtuje się odpowiedzialność
młodych ludzi za popełnione przez nich czyny, poruszono kwestie stalkingu, czy ochrony wizerunku w internecie. Książka przybliża też zawody
prawnicze oraz przebieg postępowań sądowych.
W pierwszej części przedstawione są zagadnienia prawne według miejsc,
w których mogą wystąpić różne zdarzenia (szkoła, dom, sklep). W części
drugiej bezpośrednio nawiązano do zagadnień prawnych, omawianych
w danych rozdziałach (konsument, praca, prawa ucznia).
Każdy z rozdziałów jest podzielony na podrozdziały, które rozpoczynają
się obrazkową historią, która wprowadza dany problem prawny. Część
merytoryczna składa się z odpowiedzi na jasno sformułowane pytania.
W podrozdziałach znajdują się fragmenty aktualnych tekstów prawnych
z informacją gdzie można odnaleźć ich pełne wersje.
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Na dołączonych do poradnika płytach CD są też specjalne ćwiczenia, ebooki, wzory pism oraz prezentacje. By ułatwić odbiór niewidzącym i niedowidzącym, najważniejsze treści przedstawiono w formie audiobooka. Na
płycie z materiałami ćwiczeniowymi można znaleźć zadania, które w innowacyjny sposób sprawdzą i usystematyzują wiedzę. Zamieszczono na
niej m.in. interaktywne krzyżówki, quizy oraz gry, które sprawią, że nauka będzie przyjemniejsza.

Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Zdrowie
Tytuł: Środowiskowe zagrożenia zdrowia
Autor: Marek Siemiński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2001
Autor przedstawia środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi powodowane
przez różne czynniki szkodliwe występujące w środowisku: biologiczne,
geologiczne, chemiczne i fizyczne. Czynniki szkodliwe są zwykle związane z określonymi formami aktywności ludzkiej, jak: spożywanie posiłków,
spędzanie czasu w zamkniętych pomieszczeniach, przebywanie na ulicy,
wypoczynek, pobyt na wsi, podróżowanie itp. Nie są to problemy nowe,
istniały zawsze, nie stanowiły jednak wyodrębnionej wiedzy, lecz wchodziły w zakres medycyny, toksykologii, ochrony środowiska itp. Książka
ta jest pierwszą publikacją traktującą odrębnie i całościowo ten temat.
Szczególnym jej walorem jest interdyscyplinarność ujęcia i inspirujący
sposób wykładu.

Tytuł: Pierwsza pomoc
Przekład Sławomir Janeczek
Wydawnictwo: Bellona
Rok wydania: 2008
Praktyczny poradnik zawierający informacje dotyczące udzielania pomocy ofiarom wypadków. Daje przekrój postępowania w sytuacjach, które
mogą zdarzyć się zawsze i wszędzie, także w domu. Sytuacje te mogą
dotyczyć dzieci, dorosłych, osób cierpiących na określone schorzenia, dla
których udzielenie pomocy w nagłej potrzebie może okazać się zachowaniem ratującym życie.

Tytuł: Encyklopedia zdrowia, T. 1-2
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe PWN
Rok wydania: 2001
Encyklopedia dostarcza szybkiej i fachowej informacji na tematy związane ze zdrowiem i profilaktyką. Zapoznaje z anatomią, fizjologią, patologią i higieną organizmu człowieka. Omawia najważniejsze choroby, sposoby ich wykrywania oraz leczenia. Zawiera wiele informacji z pediatrii,
geronotologii, psychiatrii i psychologii, farmakologii, ziołolecznictwa i toksykologii oraz nowoczesnych metod diagnostycznych. Uwzględnia możliwie szeroko wszystkie dziedziny medycyny. Wiadomości w niej zawarte
są zgodne z osiągnięciami współczesnej nauki.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Zdrowie
Tytuł: Nowoczesne zasady odżywiania
Autor: Colin T. Campbell , Thomas M Campbell II
Wydawnictwo: Galaktyka
Rok wydania: 2011
Autorzy analizują powiązania pomiędzy występowaniem chorób cywilizacyjnych a sposobem odżywiania. Amerykański biochemik, dietetyk i mikrobiolog z czterdziestoletnim doświadczeniem, T.Colin Campbell, przywołuje wyniki badań opartej głównie na roślinach diety 6,5 tysiąca osób
w 65 chińskich i tajskich prowincjach. Następnie porównuje je do diety
Zachodu, obfitującej w produkty odzwierzęce. Wnioski jego analizy skłaniają do głębszego zastanowienia się na tym, co jemy.

Tytuł: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. T.1
Red. Jan Gawęcki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2010
Omówiono: cele i zadania tej dziedziny nauki oraz historię jej rozwoju;
fizjologię trawienia i przyswajania pożywienia; potrzeby energetyczne
organizmu i ich zaspokajanie; składniki pokarmowe oraz wartość odżywczą i bezpieczeństwo produktów spożywczych; normy żywieniowe
i planowanie żywienia; ocenę sposobu żywienia i stanu odżywienia.
Książka pozwala zdobyć podstawową wiedzą o żywieniu, właściwie rozumieć potrzeby pokarmowe własnego organizmu i racjonalnie je zaspokajać, nauczyć się, jak żywić innych i oceniać efektywność tych działań.

Tytuł: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. T. 2
Red. Jan Gawęcki, Marian Grzymisławski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2010
W książce omówiono: zasady prawidłowego żywienia w różnych okresach
życia i podano praktyczne wskazówki; rolę żywienia w profilaktyce i leczeniu najczęściej występujących chorób, jak niedożywienie i otyłość,
jadłowstręt i bulimia, choroby metaboliczne, choroby układu krążenia
i pokarmowego, onkologiczne, alergie pokarmowe, intensywna terapia
żywieniowa; żywienie pozajelitowe i dojelitowe; podano praktyczne
wskazówki do żywienia człowieka chorego.
Książka została tak pomyślana, aby pomóc czytelnikowi: racjonalnie żywić siebie i innych, uwzględniając różne uwarunkowania związane z wiekiem, stanem fizjologicznym, trybem i warunkami życia; rozumieć rolę
żywienia w patogenezie, profilaktyce i leczeniu najczęściej występujących
chorób oraz prawidłowo stosować żywienie pozajelitowe i dojelitowe; poznać organizacyjne i technologiczne aspekty optymalizacji praktycznego
żywienia osób zdrowych i chorych.
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Ze zbiorów biblioteki szkolnej
Zdrowie
Tytuł: Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T. 3
Red. Jan Gawęcki, Marian Grzymisławski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2010
Omówiono: miejsce żywienia w ochronie zdrowia społeczeństwa
z uwzględnieniem aspektów epidemiologicznych, profilaktycznych i genetycznych; różne czynniki warunkujące sposób żywienia się społeczeństwa
- od ekonomicznych, klimatycznych i kulturowych po społeczne i psychologiczne; sposoby racjonalizacji żywienia ludności - od polityki żywieniowej państwa i upowszechniania wiedzy o żywieniu po wzbogacanie żywności i suplementację diety. Książkę uzupełnia syntetyczna prezentacja
problematyki ochrony konsumenta przez różnymi zagrożeniami - dziś
i w przyszłości.
Zagadnienia dotyczące relacji żywienia i zdrowia są przedstawione w taki
sposób, aby pomóc czytelnikowi: identyfikować problemy zdrowia publicznego wynikające z nieprawidłowego żywienia na poziomie lokalnym,
regionalnym, krajowym i międzynarodowym, określać przyczyny tych
problemów i wybierać metody umożliwiające efektywne ich rozwiązanie.
Tytuł: Edukacja zdrowotna
Autor: Barbara Woynarowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2013
Omówiono edukację zdrowotną w szerokim kontekście promocji zdrowia.
Publikacja podzielona jest na dwie części. Część I poświęcona jest podstawom teoretycznym i metodycznym edukacji zdrowotnej. W części II
przedstawiono wybrane zagadnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Tytuł: Projekt zdrowie. Szwedzki poradnik inteligenta
Autor: Anders Hansen , Carl Johan Sundberg
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe PWN
Rok wydania: 2001
W tej książce autorzy pokazali w jak niezwykły sposób mogą wpływać na
ludzkie ciało ćwiczenia fizyczne. Jak wywierają one wpływ na Twój mózg
i geny, jak powodują, że czujesz się lepiej, a nawet wolniej się starzejesz. Opierając się na osiągnięciach współczesnych nauk medycznych pokażemy co naprawdę powinieneś robić, żeby zdobywać nagrody – a jest
tego mniej niż myślisz. Nie musisz być maratończykiem, żeby zapobiegać
chorobom, wystarczy 30 minutowy spacer. Pokażemy także wyniki najnowszych badań naukowych w zakresie spalania tłuszczu i „super interwałów” – forma treningu trwającego mniej niż 5 minut, która może być
bardziej efektywna niż jedna godzina ćwiczeń. Książka spodoba się
zwłaszcza tym, którzy nie mają zbyt dużo czasu na ćwiczenia.
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