
Grażyna Zawadzka  

Autorytet nauczyciela czyli jak być skutecznym i zmotywowanym wychowawcą / Jarosław 

Kordziński. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 

Książka ukazała się w ramach serii Inspiracje Edukacyjne. Autor Jarosław Kordziński jest 

trenerem zaangażowanym w szereg projektów rozwijających kompetencje osobiste 

i społeczne nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Współpracuje jako ekspert z Uniwersytetem 

Jagiellońskim oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w projektach dotyczących przywództwa 

edukacyjnego. Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, wychowawców i dyrektorów 

placówek oświatowych, a także studentów kierunków pedagogicznych. Zainteresuje również 

szkoleniowców organizujących kursy i warsztaty dla nauczycieli oraz pracowników 

administracji zajmujących się oświatą. Książka opisuje źródła i sposoby kształtowania 

autorytetu nauczyciela. Omawiane zagadnienia dotyczą między innymi: formalnych podstaw 

autorytetu nauczyciela, kompetencji zawodowych, samooceny i motywacji nauczyciela, 

planowania kariery, skutecznej współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami oraz kodeksu 

etyki nauczyciela. Treści teoretyczne zilustrowane zostały gotowymi rozwiązaniami, 

pozwalającymi wzmacniać samoocenę nauczyciela oraz przykładami pracy nauczycieli 

wyróżniających się w swoim środowisku. Życzymy inspirującej i motywującej lektury. 

Czy można mnożyć pieniądze? : zdrowy rozsądek w nauczaniu matematyki / Danuta 

Zaremba. – Gliwice : Helion, 2021. 

 

W jaki sposób sprawić, aby lekcje matematyki były niezapomnianą przygodą i zerwać 

z tradycją schematycznego nauczania matematyki? Nauczyciele tego przedmiotu odpowiedź 

znajdą w polecanej publikacji. Dowiedzą się także, jak prowadzić interesujące lekcje 

i zachęcać dzieci i młodzież do aktywności. Poznają sposoby, dzięki którym uczniowie 

dostrzegą zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce życia codziennego i które sprawią,  

że nauka stanie się prawdziwą przygodą, a nie przymusem rozwiązywania trudnych, 

nudnych, nieprzydatnych poza murami szkoły przykładów i zadań. Zebrane w książce 

materiały pomogą nauczycielom przygotować ciekawe zajęcia i ułatwią młodym ludziom 

kontakt z matematyką.  

Autorka dzieli się swoim inspirującym i nieszablonowym doświadczeniem, a także 

pokazuje, jak wzbogacać warsztat nauczyciela poprzez dobre praktyki i korzystanie 

z przykładów z życia wziętych, które uczą logicznego myślenia ponad schematami. 

Powtórzmy za autorami hasła promującego tę pozycję: „Przekonaj się, że matma wcale nie 

musi być nudna i niezrozumiała!”. 

 

 

 



Katarzyna Wiesława Urbańska  

Jak wychować (nie)szczęśliwe dziecko? : terapeutnik dla (nie)świadomych rodziców / Alicja 

Zdańkowska.  – Warszawa : Borgis, 2020. 

Alicja Zdańkowska – psycholog i matka dwójki dorosłych dzieci, autorka bloga „Notatki 

z życia” w swojej pierwszej książce obala dziesięć najpopularniejszych mitów 

wychowawczych, między innymi takich jak: „moje dziecko będzie szczęśliwe, jeśli dam mu to, 

czego brakowało mi w dzieciństwie”, „dawanie uczy dawania”, „dyscyplina i kontrola 

kształtują dziecko zgodnie z oczekiwaniami rodzica”, „kary i nagrody są podstawową formą 

wpływania na dziecko”, „miękkie serce to cecha dobrego rodzica”, „porównywanie dziecka 

do innych motywuje je do poprawy zachowania” i wiele innych. Książka powstała jako 

rezultat pracy psychologicznej autorki z osobami dorosłymi, najczęściej z rodzicami. Każdy 

rodzic stara się wychować swoje dziecko jak najlepiej i stworzyć warunki do jak 

najpełniejszego jego rozwoju. Jednak nie zawsze to, co wydaje się dobre z punktu widzenia 

rodzica, jest dobre dla dziecka, dlatego powstają trudności wychowawcze i ujawniają się 

problematyczne zachowania naszych latorośli. Terapeutnik Alicji Zdańkowskiej pomaga 

rodzicom uświadomić sobie błędne przekonania dotyczące wychowania dziecka 

i podpowiada, jak postępować, aby pociechy były szczęśliwe, pewne swojej wartości, 

rozwijały swój potencjał i wyrosły na niezależnych i samodzielnych ludzi. Książkę polecam nie 

tylko rodzicom, ale także nauczycielom, wychowawcom i pedagogom oraz wszystkim tym, 

którzy pragną wszechstronnego rozwoju każdego dziecka.  

 

Mózg chce więcej : dopamina : naturalny dopalacz  / Daniel Z. Lieberman, Michael E. Long. 

– Łódź : Wydawnictwo JK, 2019. 

Czy chcesz wyruszyć w fascynującą podróż w głąb mózgu i odkryć zadziwiające szlaki 

dopaminergiczne? Daniel Lieberman – amerykański profesor psychiatrii i Michael Long – 

specjalista w dziedzinie kreatywnego pisania – zapraszają do zgłębiania tajemnic kryjących 

się w naszym mózgu, a szczególnie pojedynczej substancji chemicznej: dopaminy. Ta 

maleńka substancja, drobinka chemiczna „wzbudza w nas pragnienie czegoś, czego jeszcze 

nie mamy”, jest źródłem kreatywności i ciekawości, motywacji i nagrody. To dopamina 

pobudza nas do myślenia, planowania i działania, do odkrywania nowych idei i postępu. Po 

przeczytaniu tej pozycji można stwierdzić, że to dopamina „rządzi człowiekiem” i kieruje jego 

postępowaniem.  

Książka Liebermana i Longa to pasjonująca lektura, napisana językiem zrozumiałym dla 

każdego, poparta wieloma przykładami z życia. Polecam ją każdemu zainteresowanemu 

funkcjonowaniem ludzkiego mózgu i poznawaniem jego tajemnic.  

 

Miłej lektury! 


