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Książki 
 

* Baranowska Wanda: Nauczyciel a uczeń z ADHD. -- Kraków : 

Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. 

  

* Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej /pod 

red. Zenona Gajdzicy. -- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 

2009. 

  

* Edukacja małych dzieci - standardy, bariery, szanse :raport 

/pod red. Anny Gizy ; Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa 

Komeńskiego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. -- Warszawa 

: Rzecznik Praw Dziecka : Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. 

Komeńskiego, 2010. 

 

* Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla 

nauczycieli i wychowawców nowego wieku /red. nauk. Eugeniusz 

Bielicki, Mieczysław Ciosek ; Gdańska Wyższa Szkoła 

Humanistyczna. -- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2012. 

 

* Karkowska Magda: Nauczyciel i uczeń :interakcje a wartości w 

klasie szkolnej : analiza etnograficzna. -- Kraków : "Impuls", 

2005. 

 

* Kobyłecka Ewa: Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec 

wyboru wartości :miedzy pewnością a zwątpieniem. -- Zielona 

Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. 

 

* Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka 

/pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Balachowicz. -- Kraków : 

Oficyna Wydawnicza ''Impuls'', 2013. 

 

* Mariański Janusz: Miedzy nadzieja i zwątpieniem :sens życia 

w świadomości młodzieży szkolnej. -- Lublin : Towarzystwo 

Naukowe KUL, 1998. 

 

* Raczyńska Kamila, Synakiewicz Alina: Szkoła wolna od 

dyskryminacji :materiały dla wychowawców i pedagogów szkolnych 

ze scenariuszami lekcji wychowawczych. -- Warszawa : Wiedza i 

Praktyka, 2013. 



* Urban Bronisław: Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. 

-- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. 

  

* Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej :V 

Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1 /red. nauk. Tadeusz Pilch, 

Tomasz Sosnowski ; Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk 

Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa : 

Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013. 

  

* Zrozumieć innych, czyli Jak uczyć o uchodźcach /pod red. 

Katarzyny Koszewskiej. -- Warszawa : Wydaw. CODN, 2001. 
 

 

Artykuły z czasopism  
 

* Bąbel Przemysław: Pod presja stereotypów // Psychologia w 

Szkole. - 2014, nr 2, s. 44-49. 
 Wpływ stereotypów na osiągane przez uczniów wyniki. 

 

* Goetz Magdalena: Gorsi, bo są "inni" // Głos Nauczycielski. 

- 2015, nr 21, s. 8. 
 Zjawisko dyskryminacji w polskich szkołach w raporcie Towarzystwa Edukacji 

Antydyskryminacyjnej (TEA). Postawy nauczycieli i uczniów wobec 

dyskryminacji. Raport dostępny na stronie www.tea.org.pl. 

 

* Gutowski Jakub: Robię to, co robią inni // Psychologia w 

Szkole. - 2015, nr 3, s. 43-48. 
 Uleganie społecznemu dowodowi słuszności. Przejawy konformizmu 

informacyjnego. Okoliczności wzmacniające podatność ucznia na działanie 

społecznego dowodu słuszności. Siła autorytetu. 

 

* Konieczna Agnieszka: Reakcje uczniów - świadków przemocy 

wobec nieakceptowanych kolegów // Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze. - 2015, nr 4, s. 41-48. 
 Uwarunkowania zachowania sie świadków przemocy wobec kolegi, który zajmuje 

najniższe pozycje na skali popularności w grupie. 

 

* Łukasiewicz-Wieleba Joanna, Baum Joanna: Postawy rodziców a 

rozpoznawanie i rozwijanie zdolności dzieci // Problemy 

Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 4, s. 48-58. 
 Różnice w przejawianych postawach, przez rodziców uczniów ze szkol 

publicznych i niepublicznych, związanych z rozpoznawaniem i rozwijaniem 

zdolności u dzieci. 

 

* Nadolska Agnieszka: Praca z trudnym uczniem // Problemy 

Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 8, s. 32-35. 
 Przyczyny zachowań uczniów trudnych. Postawy nauczycieli i metody pracy z 

uczniami sprawiającymi trudności. 

 
* Paszkiewicz Aneta: Etykietowanie uczniów // Problemy 

Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 4, s. 20-24. 
 Etykietowanie - zniekształcenie poznawcze, w wyniku którego na podstawie 

niektórych cech wygładu lub zachowania tworzony jest obraz jakiejś osoby. 

Skutki etykietowania w szkole. 



* Pilarska Paula: Po co komu altruizm // Psychologia w Szkole. 

- 2014, nr 3, s. 43-47. 
 Scenariusz zajęć na temat altruizmu. Dla uczniów liceum. 

 

* Porzycka Iwona, Ogieło Magdalena: Niepełnosprawni? to 

normalna sprawa : scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych // Wychowawca. - 2015, nr 3,        

s. 32-33. 
 Scenariusz zajęć, których celem jest kształtowanie pozytywnej postawy 

wobec osób niepełnosprawnych, zapoznanie uczniów z podstawowymi rodzajami 

niepełnosprawności oraz przełamywanie barier i lęku przed kontaktami z 

niepełnosprawnymi. 

 

* Raczkowska Jadwiga: Kłopoty nietypowych i z nietypowymi // 

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 10-21. 
 Relacje miedzy różniącymi się miedzy sobą uczniami w szkole - 

niepełnosprawni, dzieci autystyczne, dyslektyczne, z ADHD oraz problemami 

zdrowotnymi lub estetycznymi, a także cudzoziemcy. 

 

* Rumińska Aldona: Odpowiedzialność za własne wybory : 

scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum // 

Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 28-29. 
 Scenariusz m.in. ma na celu wykształcić potrzebę poczucia 

odpowiedzialności za własne czyny. 

 


