Carter Cheryl R. ADHD/ADD : Jak pomóc dziecku ogarnąć chaos. Warszawa.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012
Rodzice dziecka z ADHD/ADD próbują na różne sposoby je uporządkować. Walka toczy się
nieustannie: o rozrzucone skarpetki, zachowanie przy stole, nieodrobione lekcje, zgubione
zeszyty... Tradycyjne metody postępowania wydają się nie skutkować. Treść tego poradnika
poświęcona jest głównie typowym dla ADHD objawom dezorganizacji.
Autorka poradnika – terapeutka rodzinna, konsultantka w zakresie organizacji
i zarządzania czasem – udziela wskazówek, jak nadpobudliwe i rozpraszające się dziecko
nauczyć porządku, systematycznej pracy i nauki. Poradnik przeznaczony jest przede wszystkim
dla rodziców, ale będzie też przydatny dla nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących
z dziećmi z ADHD/ADD.

Wiśniewski Daniel. Aspiracje młodzieży ponadgimnazjalnej w kontekście
zmian społeczno-kulturowych.Toruń. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
Problematyka aspiracji jest stosunkowo często przedmiotem analiz przedstawicieli nauk
społecznych, w tym także pedagogów. Elementem oryginalnym i nowym w recenzowanej
książce jest powiązanie aspiracji z dokonująca się zmianą ustrojową w Polsce po 1990 r.
oraz je konsekwencjami dla wielu obszarów życia społecznego. W książce znakomicie
zaprezentowane zostały problemy regionu związane głównie z tradycjami i historią regionu,
składem etnicznym mieszkańców województwa opolskiego i podwójnym obywatelstwem.
Dużym atutem treści zawartych w książce jest objęcie diagnozą dwu pokoleń

Szeplewicz Grażyna. Problemy wychowawcze w przedszkolu : Dziecko uzdolnione.
Zaburzenia SI. Dziecko niecierpliwe. Nadpobudliwość psychoruchowa.
Zachowania agresywne. Warszawa. Raabe, 2012
Książka podpowiada, jak nauczyciel przedszkola może twórczo i efektywnie pracować z
dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. Znajdują się tu odpowiedzi na pytania o pracę
z dzieckiem utalentowanym czy niecierpliwym oraz dzieckiem z różnego rodzaju zaburzeniami,
jak np.:
 zaburzenia integracji sensorycznej;
 nadpobudliwość psychoruchowa;
 agresywne zachowania.
Publikacja zawiera praktyczne analizy przypadków, materiały informacyjne dla rodziców,
sprawdzone scenariusze zajęć, wskazówki dla nauczycieli i personelu pomocniczego.

Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po
ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej. Pod red. Tadeusza
Lewowickiego , Jolanty Suchodolskiej. Cieszyn-Warszawa-Kraków. „Impuls”,
2012
Książka ta została pomyślana jako pomoc dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Podobnie jak poprzednia publikacja – zawiera ona wprowadzenia przedstawiające teoretyczne tło
propozycji metodycznych, a następnie scenariusze zajęć. Motywami przewodnimi są kwestie
tożsamości, wprowadzanie w świat różnych kultur, prawidłowości rozwojowe oraz działania
kształcące i wychowawcze.

Na metodyczną część książki składają się głównie scenariusze zajęć opracowane przez nauczycieli – słuchaczy studiów
podyplomowych na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ – oraz przez studentów (w części także nauczycieli) kierunku
pedagogika na tym wydziale. Scenariusze były poddawane praktycznej weryfikacji i ewaluacji. We wszystkich
uwzględniono podobne elementy – poczynając od celów zajęć, poprzez propozycje metod i form zajęć, pomocy
dydaktycznych, przebieg zajęć – na (w większości) wykorzystanej literaturze kończąc. Do wielu scenariuszy dołączono
wzory zabaw, gier i innych pomocy.

Trempała Janusz .Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa. Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2012
Nowoczesny podręcznik do psychologii rozwojowej przedstawiający: teoretyczne podstawy
studiów nad rozwojem i ewolucją dyscypliny, klasyczne badania i teorie, które wywarty
istotny wpływ na kształt współczesnej psychologii rozwoju człowieka, obecny stan i
perspektywy przyszłych badań, najnowsze koncepcje, problemy i wyniki badań pozwalające
zrozumieć zmiany w zachowaniu człowieka w ciągu życia, zagadnienia stosowanej
psychologii rozwojowej oraz zastosowania wiedzy o rozwoju w wybranych obszarach
praktyki społecznej, rozwiązania dydaktyczne przydatne w samodzielnej pracy studenta:
bloki rozszerzające, podsumowania rozdziałów, słowa kluczowe, zadania kontrolne, słownik
pojęć, dodatkowe lektury.
Podręcznik jest obszernym kompendium współczesnej wiedzy psychologicznej dotyczącej rozwoju człowieka. Obejmuje
historyczne, teoretyczne i metodologiczne podstawy rozumienia psychicznego rozwoju oraz szczegółową charakterystykę
poszczególnych okresów życia. Ponadto przedstawiono ważne zagadnienia stosowanej psychologii rozwojowej - w
edukacji, opiece psychologicznej oraz w psychologicznej diagnostyce i terapii.

Bider Katarzyna. Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu
kształcenia część 1 z płytą CD. Kraków. „Impuls”, 2010
Publikacja jest dodatkową propozycją dla nauczycieli I etapu kształcenia zintegrowanego.
Zamieszczone tu wybrane prace plastyczno-techniczne i techniczno-plastyczne, wraz z
opisami technik wykonywania, odnoszą się do świata przyrody, do czterech pór roku i
mogą być wykorzystane podczas zajęć w klasie pierwszej.

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów Internetu.

