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Dyscyplina i kierowanie klasą / Clifford H. Edwards ; przeł. Marcin 
Bogdanowicz ; [red. nauk. wyd. pol. Ewa Filipiak]. - Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. 

Uznany w świecie podręcznik wykorzystywany w kształceniu  
i dokształcaniu nauczycieli. Prezentuje systemy wprowadzania  
i utrzymywania dyscypliny w klasie dopasowane do codziennej 
praktyki nauczycielskiej. 
Książka zawiera 4 powiązane ze sobą części. Pierwsza część to 
przegląd rodzinnych, społecznych i szkolnych źródeł problemów  
z dyscypliną, który ma pomóc w autodiagnozie i wypracowaniu 
przyszłym i obecnym nauczycielom własnej teorii kierowania klasą  

i ładem klasowym. Druga część, stanowiąca trzon książki, to doskonale uporządkowana 
prezentacja 8 sprawdzonych empirycznie systemów zachowania dyscypliny w klasie. Trzecia 
część jest powrotem do stworzenia własnej teorii dyscypliny przez czytelników, którzy 
dopiero sposobią się do zawodu nauczycielskiego. Pomocne są w tym zwłaszcza punkty  
i pytania do szerszej refleksji, stanowiące dodatek do każdego rozdziału. Czwarta część 
relacjonuje główne problemy dyscyplinarne, takie jak przemoc w szkole czy skutki 
kulturowego, społecznego i etnicznego zróżnicowania uczniów. 
Książka w całości pomyślana jest jako narzędzie dla przyszłych i obecnych nauczycieli, mająca 
służyć podsunięciu sposobów postępowania i wypracowaniu własnej metody utrzymania 
porządku w klasie. 
 

źródło opisu: https://ksiegarnia.pwn.pl 
źródło okładki: https://ksiegarnia.pwn.pl 
 

 

 

Autodestruktywność dzieci i młodzieży / Beata Ziółkowska, Jowita 
Wycisk. - Warszawa : Difin, 2019. 
 
Celem książki jest przedstawienie zachowań ryzykownych 
współczesnej młodzieży oraz społeczno-kulturowych, 
osobowościowych i fizjologicznych determinant rozwijania 
autodestruktywności w różnej postaci. 
 
Czas adolescencji, zarówno z uwagi na przemiany biologiczne, jak  
i psychospołeczne, związane z formowaniem tożsamości, jest 
okresem ryzyka dla rozwijania niekorzystnych zachowań. 
Jednocześnie, im wcześniej pojawiają się problemy  

w funkcjonowaniu jednostki, tym większe ryzyko rozwojowe stanowią, bowiem modyfikują 
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zarówno aktualne funkcjonowanie, jak i dalszy przebieg rozwoju, zdrowie somatyczne oraz 
psychiczne. Tym samym niezwykle istotne jest podejmowanie działań mających na celu 
sprawne wychwycenie niepokojących sygnałów i uruchomienie działań pomocowych. 
 
Oryginalność książki stanowi zebranie najbardziej istotnych zachowań autodestrukcyjnych  
w jednej pozycji, udokumentowanie obowiązujących stanowisk teoretycznych najnowszymi 
badaniami, a także spojrzenie na nie okiem ekspertów: neuropsychologa, edukatora -
psychoprofilaktyka, psychiatry, psychoterapeuty, socjologa i teologa. 
 
źródło opisu: http://www.ksiegarnia.difin.pl 
źródło okładki: http://www.ksiegarnia.difin.pl 
 
 
 

Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Cz. 1 / Małgorzata 
Wójtowicz-Szefler. - Wydanie V. - Warszawa : Difin, 2018. 
 
Książka ma charakter przewodnika dla psychologów, pedagogów, 
studentów lub opiekunów dziecięcych czy rodziców małego 
dziecka, pozwalającego na poznanie specyficznej sytuacji badania 
małego dziecka (od urodzenia do 5 roku życia) oraz możliwości 
wykorzystania narzędzi diagnozy rozwoju zarówno dzieci 
prawidłowo rozwijających się jak i zagrożonych 
niepełnosprawnością czy też niepełnosprawnych. 
 
 

Ocena poziomu rozwoju małych dzieci, pozwalająca na uwidocznienie obszarów dobrze  
i słabo rozwiniętych, ma szczególne znaczenie dla organizowania programów wczesnej 
interwencji lub wczesnego wspomagania dzieci z trudnościami w rozwoju. W postępowaniu 
diagnostycznym-interwencyjnym nie powszechnej zgody dotyczącej sposobu w jaki ma być 
przeprowadzana diagnoza, co powinna obejmować oraz jak powinny być formułowanie 
wnioski (opinie, orzeczenia) potrzebne do konstruowania skutecznych programów 
interwencyjnych czy terapeutycznych. Stąd rodzi się potrzeba rozszerzenia wiedzy na temat 
diagnozowania dziecka od najwcześniejszego okresu życia, gdyż wszyscy specjaliści są zgodni, 
że szczególnie ważny dla wspomagania rozwoju jest okres pierwszych trzech lat życia 
dziecka. 
 
źródło opisu: http://www.ksiegarnia.difin.pl 
źródło okładki: http://www.ksiegarnia.difin.pl 
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