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TEMATYCZNE ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE
Na podstawie kartoteki zagadnieniowej PBW w Słupsku

KSZTAŁTOWANIE POSTAW 
Wydawnictwa zwarte

•	 Ciechomski Maciej. Wychowanie do empatii : koncepcje teoretyczne, me-
tody i programy wspierania empatii u dzieci w wieku szkolnym. - Kraków: 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2020. - 214 s. 

•	 Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 14, Konteksty społecz-
ne i międzykulturowe / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli 
Szuścik, Anny Szafrańskiej. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 
2019. - 260 s.

•	 Esteve Pujol. Wartości w życiu społecznym : jak uczyć dzieci szacunku, 
tolerancji, wytrwałości...? / il. Inés Luz González ; przekł. z jęz. hisz. Mar-
ta Basiak]. -  Kielce: „Jedność”, 2006. - 192 s. 

•	 Karwatowska Małgorzata. Uczeń w świecie wartości. - Lublin: Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - 182, [1] s. 

•	 Ku życiu wartościowemu : idee, koncepcje, praktyki. T. 2, Koncepcje 
- praktyki / pod redakcją naukową Wiolety Danilewicz, Jerzego Niki-
torowicza, Mirosława Sobeckiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, 2018. - 444 s.

•	 Paluch Ryszard. „(Nie)święty” wychowawca z ekranu : próba zdefinio-
wana zespołu postaw wychowawczych na podstawie wybranej literatury 
i filmografii. - Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji 
Krakowskiej, 2016. - 167 s. 

•	 Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sen-
sów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice / red. Bronisła-
wa Dymara, Bogusława Cholewa-Gałuszka, Ewa Kochanowska. - Kra-
ków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. - 334 s., [22] s. 

•	 Styl życia i zachowania prozdrowotne : wybrane konteksty / pod red. 
Marioli Świderskiej. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-
Ekonomicznej, 2011. - 435 s. 

•	 Śnieżyński Marian. Roztropność nauczycielska. - Kraków: Petrus. - 
2020. – 271 s.

•	 Wegner-Jezierska Magdalena. Scenariusze zajęć z zakresu rozwoju 
kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży w 
szkole podstawowej / [ilustracje: Dawid Żabiński]. - Gdańsk : Wydaw-
nictwo Harmonia, 2020. - 153, [3] s.

•	 Węglarz Joanna, Bentkowska Dorota. Trening umiejętności społecz-
nych dzieci i młodzieży : przewodnik dla terapeutów / [ilustracje: Mag-
dalena Gubała, Maria Pelc]. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2020. 
- 211, [1] s. 

Artykuły z czasopism 
•	 Biało-czerwone. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w świetlicy 

/ Pacławska Klaudia // Świetlica w Szkole. - 2020, nr 1, s.8-9
•	 Co to jest ojczyzna? / // Bliżej Przedszkola. - 2019, nr 10, s.64-66
•	 Dziecięca literatura a najważniejsze wartości. [sprawiedliwość, uczci-

wość] / Engler Maria // Remedium. - 2020, nr 10, s.16-17
•	 Etyka w ochronie środowiska naturalnego / Górka Kazimierz, Łuszczyk 

Marcin, Thier Agnieszka // Aura. - 2020, nr 12, s.3-5
•	 Etyka w zawodzie nauczyciela / Jankowska Anna // Bliżej Przedszkola. 

- 2021, nr 6, s.24-26
•	 Książeczka naszych wartości / Jaszczyk Milena // Poradnik Biblioteka-

rza. - 2021, nr 7-8, s.45-46
•	 Kształtowanie postaw pośrodowiskowych dzieci na przykładzie szkolnego 

klubu ogrodnika. [Dodatek ekologiczny dla szkół nr 284] / Demeshkant Nata-
lia, Plata Martyna // Aura. - 2018, nr 7, s.1-2

•	 Kształtowanie postaw tolerancyjnych w procesie wychowania do kultu-
ry fizycznej / Bojkowski Łukasz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 
- 2020, nr 2, s.42-44

•	 Kształtowanie postawy odpowiedzialności za grzeczność językową. 
[kultura języka] / Kloskowska Adriana // Polonistyka. - 2021, nr 5, s.29-
33

•	 Kształtowanie postawy tolerancji pozytywnej / Kamińska-Holc Kata-
rzyna // Głos Pedagogiczny. - 2019, nr 111, s.34-39

•	 Kto Ty jesteś? Krótka refleksja o problemach kształcenia postaw patrio-

tycznych i obywatelskich we współczesnej szkole / Ochwat Magdalena 
// Guliwer. - 2018, nr 3, s.43-52

•	 Kurza emancypacja, czyli edukacja obywatelska na wesoło / Kasińska 
Paulina // Guliwer. - 2021, nr 2, s.90-92

•	 Magiczna moc bajek, czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dzie-
cięcej wyobraźni / Zielińska Anna // Bliżej Przedszkola. - 2020, nr 3, s.9

•	 Mała ojczyzna. Scenariusz zajęć świetlicowych / Krasówka Beata // 
Świetlica w Szkole. - 2020, nr 1, s.12-13

•	 Moja Mała Ojczyzna - Pomorze. [konspekt] / Głowienka Zdzisława // 
Informator Oświatowy. - 2021, nr 2, s.54-59

•	 patriotyzmie - nowości do wykorzystania w szkole: na lekcji, w świetli-
cy szkolnej / Trojan Elżbieta // Świetlica w Szkole. - 2020, nr 1, s.18-19

•	 Obowiązkowa religia lub etyka / Bugdalski Bogdan // Dyrektor Szkoły. 
- 2021, nr 9, s.10-14

•	 Odchodzą od religii. Raport KAI: „Polska młodzież w ostatnim dziesię-
cioleciu doświadcza przyspieszonej sekularyzacji” / Skura Piotr // Głos 
Nauczycielski. - 2021, nr 11-12, s.16

•	 Plan pracy świetlicy. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw 
patriotycznych dzieci (cz. 2) / Hoffmann Joanna // Świetlica w Szkole. 
- 2019, nr 05, s.33-35

•	 Plan pracy świetlicy. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw 
patriotycznych dzieci (cz.1) / Hoffmann Joanna // Świetlica w Szkole. 
- 2019, nr 04, s.33-35

•	 Pod lupą ministra. Priorytety Czarnka w nowym roku szkolnym: Edu-
kacja patriotyczna oraz „wrażliwość na prawdę i dobro” / Skura Piotr // 
Głos Nauczycielski. - 2021, nr 29-30, s.8

•	 Prymas Tysiąclecia. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla 
klas II i III, dostosowany do przeprowadzenia zajęć przez rodzica w 
domu / Sasin Małgorzata // Wychowawca. - 2020, nr 6, s.24-25

•	 Rola filmu w wychowaniu do wartości. Edukacja filmowa  
w pracy wychowawcy klasy / Równy Anna // Meritum. - 2020, nr 3, 
s.55-62

•	 Rozmowy z uczniami o kulturze (6). Gdzie jest granica? Wątki religijne 
w sztuce współczesnej / Sławińska Monika // Wychowanie Muzyczne. 
- 2021, nr 1, s.50-57

•	 Systemowy akcent na kształtowanie postaw i wartości / Sewastianowicz 
Monika // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 9, s.19-23

•	 Trenowanie zachowań czy kształtowanie postaw? / Kordziński Jarosław 
// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s.72-74

•	 Wartości stale obecne. Jak wykorzystać książki na lekcjach wychowaw-
czych? / Kamińska-Holc Katarzyna // Głos Pedagogiczny. - 2021, nr 
121, s.82-86

•	 Wartości w życiu człowieka. Godzina wychowawcza dla uczniów klas 
V-VI / Łukasik Joanna // Wychowawca. - 2020, nr 9, s.26-27

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
Wydawnictwa zwarte

•	 Czarnocka Marzenna. Udzielanie i dokumentowanie pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu. - Warszawa : Wiedza i 
Praktyka, 2019. - 321 s.

•	 Kompetencje kluczowe drogą do kariery : program rozwijania kom-
petencji kluczowych oraz scenariusze zajęć / realizator proj. : Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie. - Bydgoszcz 
: Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Jarosław Skrzypczak, 
2013. - 480 s.

•	 Kozdroń Agnieszka. Wychowanie przez zabawę : projekty i gry w 
kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży. - Warsza-
wa : Difin, 2015. - 217 s.

•	 Krasowicz-Kupis Grażyna [i in.]. Diagnoza psychologiczna 
dla potrzeb edukacji : standardy dla psychologów pracujących  
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. - Gdańsk: Harmonia 
Universalis, 2019. - 198 s.

•	 Louisohn Philip Louis, Louis Karen McDonald. Potrzeby emocjonalne 
dziecka : praktyczny poradnik dla rodziców i specjalistów / przekład 
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Agnieszka Cioch. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 
2019. - 336 s.

•	 Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji 
wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, 
Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Kraków: Oficyna Wydawnicza 
„Impuls” ; Białystok: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 
w Białymstoku, 2013. - 257 s.

•	 Taraszkiewicz Małgorzata, Nalepa Zofia. Jak wspierać dzieci  
w kryzysie?: poradnik dla rodziców nie tylko na czas globalnej pande-
mii. - Poznań: „Święty Wojciech” Wydawnictwo, 2020. - 109 s.

•	 Taraszkiewicz Małgorzata, Nalepa Zofia. Jak wspierać dzieci  
w kryzysie? : poradnik dla rodziców nie tylko na czas global-
nej pandemii. - Poznań: „Święty Wojciech” Wydawnictwo, 2020.  
- 109 s.

Artykuły z czasopism
•	 6 kroków do zbudowania dobrej relacji z rodzicem / Semeniuk Agata // 

Życie Szkoły. - 2019, nr 7, s.26-28
•	 Ciągłość jest ważna. Wsparcie dla dzieci i osób dorosłych  

w kryzysach psychicznych / Drachal Halina // Głos Nauczycielski. - 
2021, nr 18-19, s.16

•	 Diagnoza dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicz-
nych w czasie pandemii COVID-19 / Wielebski Mariusz // Niepełno-
sprawność i Rehabilitacja. - 2020, nr 1, s.43-50

•	 Jak rozmawiać z rodzicami nieprzekonanymi do pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej? / Łoskot Małgorzata // Głos Pedagogiczny. - 2020, 
nr 116, s.38-40

•	 Jak rozmawiać z rodzicami, gdy niepokoją nas zachowania dziecka w 
szkole? / Wójtowicz Beata // Wychowawca. - 2020, nr 6 , s.13-15

•	 Jak skutecznie poradzić sobie z konfliktem między rodzicami a szkołą w 
obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej? / Łoskot Małgorzata 
// Życie Szkoły. - 2021, nr 6, s.29-33

•	 Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie jako 
europejskie ramy odniesienia - aspekty prawne, psychologiczne i peda-
gogiczne / Bębas Sylwester, Jasiuk Ewa // Edukacja Ustawiczna Doro-
słych. - 2021, nr 1, s.35-48

•	 Konflikt między rodzicami a szkołą w obszarze pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej / Łoskot Małgorzata // Głos Pedagogiczny. - 2020, nr 
115, s.9-13

•	 Mediacje rówieśnicze - zmiana w pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej - cz. I / Sierota Agata // Remedium. - 2019, nr 5, s.26-27

•	 Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 
uczniowi / Łoskot Małgorzata // Głos Pedagogiczny. - 2021, nr 124, s.6-9

•	 Oczekiwania nauczycieli wobec rodziców i wzajemnej współpracy / 
Kupiec Monika // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 6, 
s.27-38

•	 Perspektywy zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej - cz. II / 
Sierota Agata // Remedium. - 2019, nr 7-8, s.56-58

•	 Perspektywy zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Sierota 
Agata // Remedium. - 2019,nr 2, s.8-9

•	 Planowanie pracy pedagoga i psychologa szkolnego na rok szkolny 
2020/2021 / Łoskot Małgorzata // Głos Pedagogiczny. - 2020, nr 118, 
s.5-10

•	 Podsumowanie pracy pedagoga i psychologa szkolnego w roku szkol-
nym 2020/2021 / Łoskot Małgorzata // Głos Pedagogiczny. - 2021, nr 
125, s.6-11

•	 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a RODO / Łoskot Małgorzata // 
Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 6, s.53-55

•	 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna przed monitorem komputera / 
Zielińska-Graf Agnieszka // Meritum. - 2020, nr 3, s.43-47

•	 Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - założenia 
systemowe a rzeczywistość edukacyjna / Kanclerz Bożena // Problemy 
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 3, s.16-25

•	 Rozpoznawanie potrzeby pomocy dziecku w czasie pandemii. Sce-
nariusz zdalnego spotkania z rodzicami / Garstka Tomasz // Dyrektor 
Szkoły. - 2021, nr 5, s.59-60

•	 Uczestnictwo rodziców w życiu szkoły na pierwszym poziomie kształ-
cenia / Dziamska Dorota // Życie Szkoły. - 2020, nr 3-4, s.4-8

•	 Udzielanie wsparcia rodzicom w czasie ograniczenia funkcjonowania 
szkół / Łoskot Małgorzata // Głos Pedagogiczny. - 2020, nr 115, s.34-36

•	 Wsparcie czy wygórowane ambicje? Czyli jak współpracować  
z trudnymi rodzicami / Lasek Mikołaj // Wychowanie Fizyczne i Zdro-
wotne. - 2020, nr 2, s.48-49

•	 Wsparcie rodzin z dziećmi w okresie pandemii - zadania i organizacja 
pracy asystentów rodziny. [covid-19] / Krasiejko Izabela // Praca Socjal-
na. - 2020, nr 2, s.117-128

•	 Współpraca biblioteki pedagogicznej z poradnią psychologiczno-peda-
gogiczną / Choryńska Kornelia // Poradnik Bibliotekarza. - 2020, nr 6, 
s.20

•	 Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów - przez pryzmat nauczy-
cielskich narracji / Zalewska-Bujak Małgorzata // Kwartalnik Pedago-
giczny. - 2021, nr 2, s.154-176

•	 Współpraca z poradnią / Szczepkowska Katarzyna // Dyrektor Szkoły. 
- 2021, nr 2, s.43-44

•	 Współpraca z rodzicami / Garstka Tomasz // Dyrektor Szkoły. - 2020, 
nr 1, s.29-33

Wybór i opracowanie:
Jolanta Janonis, Agnieszka Stolarczyk
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
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