
Propozycje nowości książkowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu 

 

Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 5, Otwarte zasoby 

edukacyjne w perspektywie pedagogicznej /pod red. Macieja 

Tanasia i Sylwii Galanciak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 

„Impuls", 2020.  

Tematyka niniejszego tomu z serii Cyberprzestrzeń - człowiek – 

edukacja, jest niezwykle aktualna i ważna poznawczo. Otwarte 

zasoby edukacyjne to idea wpisująca się w podwaliny Internetu. 

Jej rola jest nie do przecenienia, dlatego tak istotne jest 

włączenie w dyskurs nauk pedagogicznych. Autorzy poddają  

dyskusji m. in. zagadnienia: sprostania wyzwaniom 

współczesnej edukacji podczas rewolucji cyfrowej oraz potrzeb 

rozwijania kreatywności i innowacyjności, nabywania nowych 

kompetencji, szczególnie kompetencji cyfrowych, społecznych, 

komunikacyjnych i międzykulturowych ;  sieciowego dostępu 

do cyfrowych otwartych zasobów edukacyjnych w kontekście 

przygotowania nauczycieli do rozwijania kultury medialnej ; 

uwarunkowań alfabetyzacji funkcjonalnej  ; dydaktycznych i 

wychowawczych aspektów otwartej przestrzeni edukacyjnej na różnych poziomach edukacji formalnej 

i pozaformalnej, a także sfery niepewności, ograniczeń, szans i zagrożeń . Książka adresowana jest do 

pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów różnych środowisk akademickich oraz badaczy.   

M 055195/V, M 055304 (Brzeg), M 214242/V, M 220829 - M 220830 (Opole) 

 

Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Cz. 2 / Małgorzata 

Wójtowicz-Szefler. - Warszawa :  „Difin", 2020. 

W książce zostały omówione standaryzowane, jak i nie 

standaryzowane metody badania małych dzieci, które są 

powszechnie używane w diagnostyce psychologicznej.  

Zaprezentowane różne narzędzia diagnostyczne zostały 

przedstawione z perspektywy doświadczonego praktyka. Praca 

stanowi  cenną pomoc w doborze trafnych narzędzi do 

diagnozowania rozwoju i może być wykorzystana przez różnych 

specjalistów – psychologów, pedagogów, logopedów, lekarzy, 

terapeutów pracujących z dzieckiem od urodzenia do 5. roku 

życia. Publikacja została przygotowana jako podręcznik i jest 

także adresowana do studentów, głównie psychologii i 

pedagogiki, a także kierunków medycznych – lekarskich, 

pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych.  

 

M 055196/II (Brzeg), M 068969/II, M 069026/II (Nysa), C 217642/II, M 217663/II, 217941-M 

217942/II (Opole) 



 

Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako 

obcego i drugiego / Przemysław E. Gębal, Władysław T. 

Miodunka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2020.  

Niniejszy podręcznik akademicki przygotowany został w 

formie wykładu uniwersyteckiego oraz aktywności 

dydaktyczno-pedagogicznych i studiów przypadku. 

Opracowanie o charakterze monograficznym z zakresu 

podstaw teoretycznych i metodologicznych współczesnego 

nauczania polszczyzny cudzoziemców, obejmuje istotne 

zagadnienia wiążące się  także z obszarami badawczymi,  

programowymi i organizacyjnymi współczesnego uczenia się 

i nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. 

Adresatami książki są : studenci wszystkich ścieżek 

kształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego i 

drugiego; czynni zawodowo nauczyciele języka polskiego 

jako obcego, drugiego i odziedziczonego ; lektorzy pracujący 

za granicą; nauczyciele akademiccy zajmujący się kształceniem przyszłych nauczycieli języka polskiego 

jako obcego i drugiego oraz prowadzący zajęcia z glottodydaktyki ogólnej na studiach neofilologicznych 

i lingwistycznych ; edukatorzy, którzy w ramach prowadzonych przez siebie form doskonalenia 

zawodowego dla czynnych zawodowo nauczających wprowadzają wątki o charakterze teoretycznym; 

specjaliści w zakresie dyplomacji kulturalnej, zajmujący się promocją języka polskiego i kultury polskiej 

w świecie. 

M 220841 - M 220842 (Opole) 

 

Edukacja zdrowotna :podstawy teoretyczne, metodyka, 

praktyka / red. nauk. Barbara Woynarowska. – Wyd. 2.  – 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.   

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczące 
kształtowania kompetencji umożliwiających ludziom dbanie 
o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. W pierwszej 
części podręcznika omówiono teoretyczne podstawy 
edukacji zdrowotnej, nakreślono jej etyczne aspekty, 
opisano role i kompetencje osób prowadzących edukację 
zdrowotną oraz przedstawiono metodykę jej prowadzenia. 
Druga – praktyczna część – dotyczy wybranych obszarów 
tematycznych w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. W 
tej części, wzbogaconej o gotowe scenariusze zajęć, 
poruszono zagadnienia związane z edukacją w zakresie :  
zdrowia psychicznego,  żywienia, aktywności fizycznej,  
zdrowia seksualnego,  zapobiegania zachowaniom 
ryzykownym,  bycia aktywnym pacjentem. Osobne rozdziały 
poświęcono edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży z 

chorobami przewlekłymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Książka wychodzi naprzeciw 



uchwalonej w 2015 r. Ustawie o zdrowiu publicznym, w której wśród dziesięciu zadań zdrowia 
publicznego na drugim miejscu wymieniono „edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych 
grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych”. 

C 220802, M 220846 (Opole) 

 

Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, 
uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności 
platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas 
pandemii COVID-19 /Jacek Woźniak, Marcin Staruch, 
Michał Jurek, Wioletta Wereda, Piotr Zaskórski.   
Warszawa : CeDeWu, 2020. 

Książka przygotowana została  przez pracowników 
naukowych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, 
na co dzień zajmujących się problematyką analizy i 
doskonalenia procesów kształcenia. Opracowana została w 
sposób przystępny i uniwersalny, posiada formę 
przewodnika po funkcjonalnościach najpopularniejszych 
platform e-learningowych, zawiera zestaw dobrych praktyk 
oraz wskazówek. W sześciu rozdziałach omówione zostały 
następujące zagadnienia : specyfika i uwarunkowania 
kształcenia zdalnego ; rola oraz znaczenie nauczyciela i 
szkoleniowca w kształceniu zdalnym ; zastosowanie 
oprogramowania Microsoft Office w kształceniu zdalnym ; 
oprogramowanie Microsoft Forms w kształceniu zdalnym ; 

wsparcie procesów dydaktycznych z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Teams ; platforma e-
learingowa w nauczaniu zdalnym – przykład platformy Moodle. Podręcznik powinien okazać się 
pomocny w realizacji procesów kształcenia na odległość dla różnych grup odbiorców (będących w 
różnym wieku i odznaczających się różnym poziomem kompetencji cyfrowych). Adresowany jest do 
nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców.  

 

M 055310 (Brzeg), M 058589 (Kluczbork), M 069990 (Nysa), M 220854 – M 220855 (Opole) 

 

 



Pedagog w klasie : scenariusze zajęć na różne okazje 
/[aut. Kinga Białek et al. ]. Warszawa : Fabryka Wiedzy, 
2020. 

Publikacja prezentuje  zbiór 20 ciekawych scenariuszy 
zajęć prowadzonych przez pedagoga z uczniami w klasie. 
Znalazły się w niej propozycje lekcji wychowawczych na 
temat skuteczności uczenia się, radzenia sobie ze 
stresem, budowania dobrych relacji w klasie, 
rozwiązywania konfliktów, oswajania emocji oraz 
radzenia sobie z agresją i hejtem. Dla przejrzystości praca 
została podzielona na 4 części tematyczne. Książka 
zawiera również karty pracy, gotowe ankiety i formularze 
dla uczniów, dzięki którym pedagog otrzymuje komplet 
narzędzi do przeprowadzenia interesujących i 
wartościowych zajęć. Książka adresowana jest do 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców 
starszych klas szkół podstawowych, a także szkół 
ponadpodstawowych. 

 

 

 

C 220803/II, M 220879/II (Opole) 

 

 

 Sztuka skutecznego porozumiewania się / Matthew 

McKay, Martha Davis, Patrick Fanning ; przekład Agata 

Błaż. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

2019. 

Umiejętność komunikowania się ma ogromny wpływ na 

wszystkie sfery naszego życia. Dzięki niej budujemy i 

podtrzymujemy przyjazne relacje z ludźmi, jasno 

wyrażamy swoje myśli, skutecznie porozumiewamy się z 

rodziną i ze współpracownikami, radzimy sobie w 

sytuacjach konfliktowych, a nawiązując nowe 

znajomości, unikamy pułapek wynikających z uprzedzeń. 

Potrafimy także zadbać o własne potrzeby. Wiele osób 

niesłusznie zakłada, że umiejętności komunikacyjne są 

wrodzone i nie można ich nabyć. Jednak dzięki 

odpowiednim ćwiczeniom każdy może się nauczyć 

sprawnego i skutecznego porozumiewania się. 

Komunikowanie się jest umiejętnością, którą zawsze 

można udoskonalić. Autorzy książki opisują narzędzia, 

które pozwolą wyrazić siebie i skutecznie porozumiewać 

się z innymi: aktywnie słuchać, jasno wyrażać własne intencje, odczytywać mowę ciała,  radzić sobie w 

sytuacjach konfliktowych, negocjować, nawiązywać kontakty towarzyskie, rozmawiać z dziećmi i 

innymi członkami rodziny, wypowiadać się na forum publicznym. Publikację uzupełniają liczne 



przykłady i praktyczne ćwiczenia, które mogą udoskonalić umiejętność skutecznego porozumiewania 

się. 

C 220812, M 220907 (Opole) 

 

  

Socjologia edukacji : zarys problematyki / Mirosław J. 

Szymański. - Wydanie 2. - Kraków : „Impuls", 2021. 

Socjologia edukacji to subdyscyplina studiów 

edukacyjnych, która w ostatnim okresie rozwija się bardzo 

dynamicznie. Przygotowany podręcznik umożliwia 

zaznajomienie się z dominującą problematyką studiów i 

badań w zakresie socjologii edukacji. Autor charakteryzuje 

socjologię edukacji jako dziedzinę wiedzy. Omawia 

edukacyjne znaczenie takich procesów społecznych, jak: 

stratyfikacja społeczna, zmiana społeczna, socjalizacja, 

współczesne kształcenie i wychowanie. Przedstawia 

analizy dotyczące jednostki i społeczeństwa. 

Charakteryzuje funkcje edukacyjne instytucji: rodziny, 

szkoły, zakładu pracy, ośrodków władzy. Ukazuje tworzące 

się w społeczeństwie współczesnym napięcia między 

indywidualizmem a wspólnotowością, wartościami i 

antywartościami, dążeniami do równości społecznej i 

narastającymi nierównościami, reprodukcją społeczną a 

emancypacją jednostek i grup społecznych. Końcowa część pracy dotyczy kształtowania tożsamości, 

procesu będącego jednym z najważniejszych wyzwań socjalizacyjnych i wychowawczych naszych 

czasów. Podręcznik zawiera obszerną bibliografię, słownik ważniejszych terminów, problemy do 

przemyślenia i dyskusji. Adresowany jest do studentów,  naukowców prowadzących  zajęcia 

dydaktyczne ze studentami,  także wszystkich zainteresowanych socjologicznymi zagadnieniami 

współczesnej edukacji. 

M 220900 - M 220901 (Opole) 

 

 

 

 

 

 


