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Terapia grupowa w resocjalizacji osób niedostosowanych 
społecznie / Robert Opora ; [recenzent prof. dr hab. Zdzisław 
Bartkowicz]. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2019 
 
 
Wiele osób niedostosowanych społecznie doświadczało zdarzeń, 
które zakłócały ich rozwój i prawidłowe funkcjonowanie. Nadane 
tym doświadczeniom znaczenia mogą stanowić źródło dalszych 
problemów. Dodatkowo osoby niedostosowane społecznie nie 
zostały przygotowane (przez rodziców szkołę, grupę rówieśniczą) 
do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Kiedy więc doświadczają 
konfliktów, trudnych sytuacji i stresu, brak przygotowania na tego 

typu okoliczności może powodować u nich wzrost poczucia dyskomfortu i aktywować 
dysfunkcyjne przekonania, co w konsekwencji przejawia się w ich zachowaniach 
niedostosowanych społecznie. Zaburzenia zachowania u młodych osób stanowią problem 
społeczny, a radzenie sobie z nimi jest wyzwaniem dla wielu specjalistów. W celu 
wyeliminowania niepożądanych zachowań konieczne jest przede wszystkim zrozumienie ich 
mechanizmu, a następnie posłużenie się odpowiednimi strategiami korekcyjnymi. Robert 
Opora wskazuje na rolę grupy terapeutycznej w procesie resocjalizacji osób 
niedostosowanych społecznie. 
 
 
źródło opisu: https://ksiegarnia.pwn.pl/ 
źródło okładki: https://ksiegarnia.pwn.pl/ 
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Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu edukacji i terapii : 
scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą / Gabriela Dobińska, 
Angelika Cieślikowska-Ryczko. - Wydanie I. - Łódź : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019 
 
Przemiany społeczno-kulturowe, rozwój technologiczny, 
konsumpcjonizm oraz przeformułowanie hierarchii wartości może 
generować zagrożenia dla młodych ludzi. Pedagodzy, nauczyciele  
i rodzice borykają się z wieloma trudnościami, dylematami oraz 
wyzwaniami wychowawczymi. Autorki monografii prezentują 
bardzo cenne, ale niedoceniane dotąd rozwiązanie – relaksacyjne 
metody oddziaływań pedagogicznych. 
Publikacja zawiera konspekty zajęć, które można wykorzystać 

m.in. w szkołach, przedszkolach, świetlicach, placówkach resocjalizacyjnych i opiekuńczo-
wychowawczych oraz podczas indywidualnej pracy w domu. Autorskie warsztaty 
dedykowane są dzieciom, młodzieży, a także osobom dorosłym. Mają zróżnicowany 
charakter: pierwszy typ stanowią ćwiczenia z relaksacji neuromięśniowej fizycznie aktywnej, 
drugi rodzaj jest ukierunkowany na wypracowanie obrony przed stresorami, pozostałe 
konspekty dotyczą dystansowania się od stresorów. 
Przygotowane propozycje uwzględniają zarówno potrzeby i możliwości adresatów, jak  
i warunki oraz zasoby instytucji wychowawczych i edukacyjnych. Stanowią gotowy „przepis” 
do realizacji konkretnych oddziaływań w grupie uczniów/wychowanków, a także w pracy 
indywidualnej. 
 
źródło opisu: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/ 
źródło okładki: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/ 

 
 

Terapeutyczne zabawy w integracji sensorycznej / redakcja 
naukowa Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. - 
Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019 
 
Publikacja przedstawia zabawy terapeutyczne do integracji 
sensorycznej z propozycjami ćwiczeń i narzędzi diagnostycznych 
możliwych do wykorzystania w przedszkolu i szkole. Zawarte są  
w niej także wybrane narzędzia diagnostyczne do przetwarzania 
sensorycznego i rozwoju motoryki u dzieci, m.in. lista kontrolna 
sensoryczno-motoryczna, arkusz obserwacji klinicznej oraz 
kwestionariusz lateralizacji. 
 
 

Autorami niniejszej publikacji są specjaliści z zakresu medycyny, terapii i edukacji wczesnej, 
pedagogiki specjalnej i fizjoterapii. 
 
źródło opisu: https://ksiegarnia.difin.pl 
źródło okładki: https://ksiegarnia.difin.pl 
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