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W Y C H O W A N I E  E D U K A C J A  R O Z W Ó J

Wychowanie 
do osobistego rozwoju 
Część 2
Katarzyna Skolimowska 
Marzena Kud
ISBN: 978-83-8085-499-4
Liczba stron: 237
Cena: 42,00 zł

Nowoczesny podręcznik dla nauczycieli, pełen 
pomysłów na zajęcia rozwijające kompetencje 
miękkie, zawiera ciekawe scenariusze i nieba-
nalne rozwiązania.

Wychowanie 
do osobistego rozwoju  
Część 1
Katarzyna Skolimowska 
Marzena Kud
ISBN: 978-83-8085-492-5
Liczba stron: 228
Cena: 42,00 zł

Nowoczesny podręcznik wychowawcy – sta-
nowi zbiór kompetencji miękkich, umiejętno-
ści osobistych, które pomogą w dorosłym ży-
ciu znaleźć wymarzoną pracę, ustalić swoje 
priorytety, samodzielnie podejmować decyzje 
i odnieść sukces. To zestaw kreatywnych sce-
nariuszy zajęć.

Nauczyciel mentor. Zbuduj klasę marzeń
Marzena Kud, Barbara Lew
ISBN: 978-83-8085-710-0
Liczba stron: 178
Cena: 40,00 zł

Poradnik jest pierwszą pozycją na rynku prze-
kładającą wiedzę biznesową z  zakresu budo-
wania zespołu i zarządzania zasobami ludzki-
mi na grunt szkolny. 
Każdy nauczyciel może zbudować w  klasie 
silny zespół, wykorzystując potencjał i  zaso-
by uczniów, swoje umiejętności przywódcze 
i w sposób atrakcyjny przekazać wiedzę oraz 
zaszczepić chęć do nauki. 

Poradnik będzie pomocny w budowaniu auto-
rytetu nauczyciela, ustalaniu zasad współpra-
cy z uczniami i rodzicami oraz w zarządzaniu 
emocjami.
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Scenariusze 
zajęć i zabaw 
dla wychowawców, 
pedagogów, 
animatorów kultury 
i rodziców
Agnieszka Kozdroń
ISBN: 978-83-7930-392-2
Liczba stron: 174
Cena: 39,00 zł 

Rozwój przez zabawę to główne przesłanie 
książki zawierającej praktyczne scenariusze 
organizowania czasu wolnego dzieciom i mło-
dzieży w  sposób bezpieczny i  atrakcyjny za-
razem. 
Książka zawiera ponad 70 scenariuszy zabaw (in-
tegracyjnych, kreatywnych, rodzinnych, kształ- 
tujących kompetencje społeczne).

Nowe scenariusze 
zajęć dla nauczycieli, 
pedagogów i rodziców
Agnieszka Kozdroń
ISBN: 978-83-8085-711-7
Liczba stron: 180
Cena: 42,00 zł

Sukces poprzednich poradników autorki i ogro- 
mne zainteresowanie tematyką, zaowocowa-
ło kolejnym zestawem scenariuszy zajęć, ćwi-
czeń i zabaw. W tym wydaniu ze szczególnym 
uwzględnieniem stymulacji sensorycznej, kre-
atywności i pozytywnego myślenia.

Wychowanie przez 
zabawę. Projekty 
i gry w kształtowaniu 
kluczowych 
kompetencji u dzieci 
i młodzieży
Agnieszka Kozdroń
ISBN: 978-83-7930-801-9
Liczba stron: 222
Cena: 46,00 zł 

Książka zawiera scenariusze zabaw, propozycje 
gier i projektów, które z założenia mają zabez-
pieczać potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, 
także tych z deficytami. 
Zaproponowane aktywności dla dzieci i młodzie-
ży w każdym wieku mają za zadanie wzmocnić 
wszechstronny rozwój dziecka od poczęcia do 
dojrzałości, a także przyczynić się do kompensa-
cji deficytów rozwojowych. 

Wychowanie 
i wspieranie rozwoju 
małych dzieci w domu, 
żłobku i przedszkolu
Anna Mikler-Chwastek 
(red.)
ISBN: 978-83-8085-458-1
Liczba stron: 238
Cena: 42,00 zł 

Poradnik dotyczy wspomagania rozwoju umy-
słowego dzieci, zdobywania umiejętności spo-
łeczno-emocjonalnych, kompetencji w  zakre-
sie motoryki małej i  dużej, porozumiewania 
się, samodzielnego rozwiązywania problemów 
i nabywania umiejętności samoobsługowych.

W Y C H O W A N I E  E D U K A C J A  R O Z W Ó J
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Muzolandia 
przedszkolaka  
Scenariusze zajęć 
dla nauczycieli 
rytmiki i wychowania 
przedszkolnego
Adrianna  
Furmanik-Celejewska
ISBN: 978-83-8085-167-2
Liczba stron: 132 
Format: A4+ płyta CD
Cena: 45,00 zł

Zestaw ćwiczeń, zabaw i  piosenek z  zapisem 
nutowym i  chwytami gitarowymi w  formie 
scenariuszy zajęć dla nauczycieli rytmiki. Po-
dział zajęć na cztery pory roku – ułatwia orga-
nizację pracy. Na płycie CD instrumentalny za-
pis muzyki. Wyjątkowa pomoc dla nauczycieli 
rytmiki i rodziców.

Zabawy i gry ruchowe 
aktywizujące mięśnie 
tułowia 
Scenariusze zajęć 
dla nauczycieli 
wychowania 
fizycznego i gimnastyki 
korekcyjnej
Piotr Winczewski
ISBN: 978-83-8085-135-1
Liczba stron: 198
Cena: 46,00 zł 

W  książce przedstawiono zabawy służące do 
korygowania nieprawidłowych napięć mię-
śniowych w obrębie tułowia. Zaprezentowane 
scenariusze mają posłużyć nauczycielom wy-
chowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej 
do przygotowywania ciekawych i  atrakcyj-
nych zajęć.

Sukces wychowania. Jak budować dobre 
relacje w grupie 
Poradnik dla nauczycieli, trenerów 
i pedagogów
Mariusz Rzeszotek
ISBN: 978-83-8085-731-5
Liczba stron: 156
Cena: 39,00 zł 

Czy chcesz podjąć wyzwanie, jakim jest zbudo-
wanie zgranego i skutecznego zespołu?
Zastanawiasz się, jak poradzisz sobie w  ro-
li początkującego lidera i  mentora? Dzięki tej 
książce wszystko stanie się jasne i  oczywiste. 
Dowiesz się, jak osiągnąć sukcesy zawodowe, 
jako nauczyciel, wychowawca i trener. Na tych 
stronach znajdziesz gotowy sposób, jak zapla-
nować, realizować i  ewaluować swoje działa-
nia, aby były skuteczne.

Osiągnij wychowawczy sukces!
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Wychowanie 
w praktyce szkolnej  
Scenariusze godzin 
wychowawczych 
dla klas IV-VI szkoły 
podstawowej
Teresa  
Zubrzycka-Maciąg (red.)
ISBN: 978-83-8085-118-4
Liczba stron: 250
Cena: 50,00 zł

Książka powstała w  odpowiedzi na potrzeby 
nauczycieli poszukujących gotowych rozwiązań 
lub inspiracji do pracy wychowawczej z dziećmi 
w wieku szkolnym. Jest ona zbiorem propozycji 
metodycznych dla nauczycieli pełniących funk-
cje wychowawców klas.

Umiejętności społeczne 
dzieci. Kształtowanie 
rozwoju emocjonalno- 
-społecznego dzieci 
w normie rozwojowej 
i dzieci ze specjalnymi 
potrzebami
Aneta Jegier 
Beata Szurowska
ISBN: 978-83-8085-457-4
Liczba stron: 284
Cena: 58,00 zł 

Zaprezentowane w publikacji treści dadzą po-
wody do refleksji i staną się inspiracją do po-
szukiwań najlepszych sposobów i możliwości 
stworzenia dzieciom dobrych warunków do 
rozwoju emocjonalno-społecznego.

Skuteczna praca 
z wychowankiem 
niedostosowanym 
społecznie w grupie 
socjoterapeutycznej
Aneta Paszkiewicz
ISBN: 978-83-8085-223-5
Liczba stron: 186
Cena: 45,00 zł 

Opracowanie dostarczy wskazówek, jak prowa-
dzić działania o charakterze wychowawczym 
z osobą niedostosowaną społecznie, z uwzględ-
nieniem wymogu jej podmiotowego traktowa-
nia w grupie socjoterapeutycznej.

Scenariusze lekcji 
wychowawczych 
dla nauczycieli 
i wychowawców 
w starszych klasach 
szkoły podstawowej 
i w szkołach 
ponadpodstawowych
Maria Gudro-Homicka
ISBN: 978-83-8085-349-2
Liczba stron: 281
Cena: 50,00 zł 

Książka stanowi propozycję 40 zajęć prowa-
dzonych metodami aktywizującymi, w  tym 
metodą dramy. Znakomita pomoc metodyczna 
dla nauczycieli, pedagogów ze szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych. To praktycz-
ny przewodnik po wartościach i  problemach 
współczesnej młodzieży.
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Ja i grupa. Trening  
dla uczniów. Wydanie 2
Justyna Święcicka
ISBN: 978-83-7641-300-6
Liczba stron: 140
Cena: 33,00 zł 

Książka jest podręcznikiem gier i zabaw. Autor-
ka proponuje ćwiczenia, które można dowolnie 
zestawiać i wykorzystać na lekcjach wycho-
wawczych, przerwach, podczas szkolnych za-
baw. Celem działań jest zwiększenie umiejęt-
ności społecznych, poczucia własnej wartości 
oraz kreatywności uczniów i całej klasy.

Mój złośnik, czyli jak 
nauczyć dzieci mądrego 
radzenia sobie 
ze złością. Wydanie 2
Agnieszka Gąstoł 
Aneta Jegier
ISBN: 978-83-8085-668-4
Liczba stron: 176
Cena: 45,00 zł 

W poradniku autorki wyjaśniają, w  jaki spo-
sób możemy pomóc naszym dzieciom zrozu-
mieć złość i zacząć sobie mądrze z nią radzić. 
Zamieszczono tutaj programy terapeutyczne, 
propozycje rozmów, gotowe scenariusze zajęć 
i  karty pracy. To książka pełna humoru, po-
mysłów i  rzeczywistych doświadczeń, która 
powinna się znaleźć w bibliotece każdego ro-
dzica, nauczyciela i terapeuty.

Trening koncentracji 
dla uczniów
Justyna Święcicka
ISBN: 978-83-7641-148-4
Liczba stron: 112
Cena: 30,00 zł 

Poradnik zawiera zestaw gier, zabaw i ćwiczeń 
wzmacniających zdolność koncentracji. Wiele 
z przedstawionych propozycji może także po-
móc dzieciom z ADHD oraz dorosłym, którzy 
nierzadko sami mają problemy z koncentracją.

Jak towarzyszyć 
uczniom w rozwoju 
społeczno-zawodowym? 
Gry szkoleniowe 
i scenariusze zajęć  
do pracy z młodzieżą
Iwona Kania
ISBN: 978-83-7641-205-4
Liczba stron: 208
Cena: 34,00 zł 

Książka dotyczy działań doradczych, czyli po-
mocy uczniom w  procesie rozwoju, istotnych 
z  punktu widzenia rynku pracy, kompetencji 
społecznych oraz przygotowaniu uczniów do 
samodzielnego projektowania własnej kariery 
edukacyjnej i zawodowej.
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Socjoterapia w pracy 
z dziećmi i młodzieżą 
Programy zajęć
Ewa Grudziewska (red.)
ISBN: 978-83-7930-657-2
Liczba stron: 232
Cena: 52,00 zł 

Książka zawiera szczegółowy opis programów 
socjoterapeutycznych przeznaczonych dla dzie-
ci i młodzieży przejawiających różnego rodzaju 
trudności, np. nieśmiałość, agresję, niskie po-
czucie własnej wartości, deficyty w  zakresie 
rozwiązywania konfliktów oraz brak asertyw-
ności, a  także kwestie związane z eurosieroc-
twem.

Socjoterapia w pracy 
z dziećmi i młodzieżą 
Programy zajęć. Część 3
Ewa Grudziewska (red.)
ISBN: 978-83-8085-445-1
Liczba stron: 170
Cena: 40,00 zł

Książka łączy rozważania teoretyczne dotyczą-
ce oddziaływań socjoterapeutycznych z progra-
mami zajęć przeznaczonych dla konkretnych 
grup dzieci i młodzieży, borykających się na co 
dzień z  różnego rodzaju trudnościami, które 
utrudniają funkcjonowanie psychospołeczne.

Socjoterapia w pracy 
z dziećmi i młodzieżą  
Programy zajęć. Część 2
Ewa Grudziewska (red.)
ISBN: 978-83-8085-043-9
Liczba stron: 170
Cena: 40,00 zł 

W  poradniku czytelnik znajdzie teksty doty-
czące diagnozy w socjoterapii wraz ze wska-
zaniem narzędzi do jej przeprowadzenia oraz 
ewaluacji, jakże istotnej z punktu prowadzenia 
oddziaływań socjoterapeutycznych. Ponadto 
znajdzie w niej trzy niezależne programy zajęć 
dla dzieci i  młodzieży przejawiających trud-
ności w  zakresie rozwiązywania konfliktów, 
wyrażaniu emocji oraz mających nieadekwat-
ną samoocenę.

Diagnoza w socjoterapii
Ewa Grudziewska (red.)
ISBN: 978-83-8085-333-1
Liczba stron: 160
Cena: 40,00 zł

Publikacja zawiera propozycje konkretnych na-
rzędzi diagnostycznych, które można wykorzy-
stać w trakcie procesu diagnostycznego dzieci 
w  wieku przedszkolnym, szkolnym oraz mło-
dzieży, a także w diagnozie kompetencji osoby 
socjoterapeuty.
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Integracja sensoryczna 
przez cały rok
Magdalena Charbicka
ISBN: 978-83-8085-444-4
Liczba stron: 160
Cena: 40,00 zł

W publikacji zawarte zostały definicje, podsta-
wy teoretyczne założeń integracji sensorycznej 
oraz opisy charakteryzujące podstawowe syste-
my zmysłowe. Dużą część książki stanowią pro- 
pozycje zabaw, historii, pomysły do wykorzysta- 
nia podczas zajęć z dziećmi.

Psychologia w pracy 
terapeuty zajęciowego 
Wybrane zagadnienia 
Edyta Janus
ISBN: 978-83-8085-220-4
Liczba stron: 182
Cena: 45,00 zł

Autorka przedstawiła psychologię w kontekście  
aplikacyjnym, specyficznym dla prowadzenia 
procesu terapii zajęciowej, odnoszącym się prze- 
de wszystkim do budowania właściwej relacji  
z  uczestnikiem terapii opartej na wzajemnym 
zrozumieniu, właściwej komunikacji wpisującej 
się w podejście Person-Centered Practice.

Terapia pedagogiczna  
Scenariusze zajęć  
Poradnik dla terapeuty 
i nauczyciela
Anna Radwańska
ISBN: 978-83-8085-624-0
Liczba stron: 258
Cena: 55,00 zł

W poradniku można znaleźć programy rewa-
lidacji, scenariusze zajęć z opracowanymi kar-
tami pracy gotowymi do wykorzystania pod-
czas terapii z podziałem na zaburzone funkcje, 
wzory opinii wydawanej dla rodziców, karty 
zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kom-
pensacyjnych.

Diagnozowanie rozwoju 
małego dziecka. Część 1
Małgorzata  
Wójtowicz-Szefler
ISBN: 978-83-8085-571-7
Liczba stron: 162
Cena: 40,00 zł

Książka ma charakter przewodnika pozwala-
jącego na poznanie specyficznej sytuacji ba-
dania małego dziecka oraz możliwości wyko-
rzystania narzędzi diagnozy rozwoju zarówno 
dzieci prawidłowo rozwijających się, jak i za-
grożonych niepełnosprawnością czy też nie-
pełnosprawnych.
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Diagnoza 
i psychoterapia 
sprawców  
przemocy domowej  
Bezpieczeństwo 
i zmiana
Dorota Dyjakon
ISBN: 978-83-7930-321-2
Liczba stron: 192
Cena: 42,00 zł

Publikacja przedstawia główne założenia, cele 
i etapy pracy terapeutycznej ze sprawcami prze-
mocy domowej. Autorka omówiła skuteczne for- 
my pomocy psychologicznej udzielane sprawcom 
przemocy domowej.

Psychopatologia 
człowieka dorosłego
Andrzej Augustynek
ISBN: 978-83-7930-588-9
Liczba stron: 214
Cena: 49,00 zł

Czytelnik otrzymuje publikację zawierającą 
aktualną wiedzę na temat psychopatologii czło-
wieka dorosłego w  odniesieniu do najnowszej 
klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych Amerykań-
skiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-5). 

Terapeuci zajęciowi  
w Polsce  
Role zawodowe, 
kształcenie 
i perspektywy  
rozwoju zawodu
Edyta Janus
ISBN: 978-83-8085-712-4
Liczba stron: 192
Cena: 45,00 zł

Publikacja ma charakter pionierski, autorka 
przedstawia zawód terapeuty zajęciowego, jego  
genezę, rozwój, rolę zawodową, ewolucję kształ 
cenia, omawia stan prawno-instytucjonalnych 
regulacji i faktyczny stan praktykowania tego 
zawodu.

Terapia logopedyczna
Edyta Joanna Lichota
ISBN: 978-83-7930-600-8
Liczba stron: 159
Cena: 39,00 zł 

Zawarte w poradniku ćwiczenia przeznaczone 
są do nauki wymowy wszystkich głosek języka 
polskiego. Książka pomoże ocenić, czy dziecko 
ma sprawne narządy artykulacyjne. Rebusy i za-
gadki fonetyczne nauczą dziecko nowych treści 
przez zabawę.
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Pedagogika opiekuńcza  
 Perspektywy myślenia 

o rodzinie
Sylwia Badora 
Beata Zięba-Kołodziej
ISBN: 978-83-7930-978-8
Liczba stron: 228
Cena: 48,00 zł

Książka stanowi wprowadzenie w złożone i czę-
sto skomplikowane zagadnienia z  zakresu teo-
rii, badań i historii rodziny, a w szczególności jej 
zadań opiekuńczo-wychowawczych. Może być 
przydatna tym czytelnikom, którzy chcieliby 
skonfrontować własną wiedzę i doświadczenie 
na temat rodziny z  inną perspektywą patrze-
nia na nią, pogłębić zrozumienie jej złożoności 
i uwrażliwić na zachodzące w niej zjawiska.

Pedagogika 
porównawcza  
Podręcznik akademicki
Czesław Kępski
ISBN: 978-83-8085-240-2
Liczba stron: 320
Cena: 60,00 zł

Celem książki jest prezentacja systemów oświa-
towych Polski, Anglii, Francji, Niemiec, Rosji  
(i Związku Radzieckiego), Szwecji i Stanów Zjed- 
noczonych w XIX i XX wieku na tle przemian, ko-
niecznych dla zrozumienia mechanizmów wa- 
runkujących rozwój oświaty.

Pedagogika serca  
Wychowanie 
emocjonalne 
w XXI wieku
Ewa Lewandowska- 
-Tarasiuk, Jan Łaszczyk 
Bogusław Śliwerski (red.)
ISBN: 978-83-8085-202-0
Liczba stron: 215
Cena: 48,00 zł

Pedagogika serca powinna stać się dla każde-
go pedagoga i nauczyciela wyznacznikiem spo-
sobu pracy i jej perspektywą. Nowe pokolenie 
wychowane w  duchu pedagogiki serca reali-
zując wzór osobowy Homo Amans – człowieka 
miłującego ludzi i  świat – człowieka pokoju, 
rozpoczęłoby pozytywną globalizację świata, 
zmierzając do upragnionego przez ludzkość ce-
lu – do trwałego pokoju.

Pedagogika. Podręcznik 
dla pierwszego stopnia 
kształcenia na poziomie 
wyższym
Teresa Hejnicka- 
-Bezwińska
ISBN: 978-83-7930-925-2
Liczba stron: 292
Cena: 55,00 zł

Pierwsza część książki obejmuje początki i roz-
wój pedagogiki w cywilizacji zachodniej, część 
drugą poświęcono najważniejszym problemom 
pedagogiki współczesnej, a także zagadnieniom 
łączenia teorii pedagogicznej z praktyką eduka-
cyjną. 
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Jak zwiększyć 
skuteczność szkolnej 
edukacji. Poradnik 
dla nauczycieli 
i edukatorów. Część 2
Julian Piotr Sawiński
ISBN: 978-83-8085-104-7
Liczba stron: 223
Cena: 46,00 zł

Wszystkie prezentowane w  poradniku zagad-
nienia dotyczą edukacyjnych innowacji, które 
zmierzają do uzyskania wyższych efektów ucze-
nia się uczniów. Wymaga to precyzyjnego for-
mułowania celów oraz zapału i chęci do wysił-
ku, prawdziwego zaangażowania i entuzjazmu.

Jak zwiększyć 
skuteczność szkolnej 
edukacji. Poradnik 
dla nauczycieli 
i edukatorów. Część 1
Julian Piotr Sawiński
ISBN: 978-83-8085-016-3
Liczba stron: 207
Cena: 45,00 zł

W poradniku, który w zamyśle ma być ABC sku-
tecznego działania w edukacji, w kilkudziesię-
ciu rozdziałach przedstawiono wybrane proble-
my zabiegania o wysoką skuteczność edukacji.

Tutoring w polskiej 
szkole
Adrianna Sarnat-Ciastko
ISBN: 978-83-7930-936-8
Liczba stron: 244
Cena: 50,00 zł

Książka jest wyjątkowym studium przypadku 
metody tutoringu szkolnego, którego celem jest 
personalizacja procesu wychowania i  naucza-
nia. Jest też bogatym źródłem inspiracji dla 
osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań 
dydaktyczno-wychowawczych.

Sposoby 
aktywizowania 
uczniów w szkole 
XXI wieku. Pytania, 
refleksje, dobre rady
Julian Piotr Sawiński
ISBN: 978-83-7930-486-8
Liczba stron: 158
Cena: 39,00 zł 

Autor przedstawił metody aktywizowania ucz- 
niów w procesie nauczania – uczenia się, poda-
jąc wiele wartościowych przykładów z prakty-
ki pedagogicznej swojej i uznanych autorytetów 
w tej dziedzinie. Przedstawione działania mogą 
być od razu wykorzystane w praktyce szkolnej.
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Skuteczna praca 
wychowawcza 
nauczyciela z uczniem 
Aneta Paszkiewicz
ISBN: 978-83-7930-084-6
Liczba stron: 198
Cena: 45,00 zł

Publikacja jest ciekawym kompendium wiedzy 
dotyczącej interakcji mających miejsce w szko-
le, oddziaływań dydaktycznych. Autorka w spo-
sób konsekwentny demaskuje współczesne pro-
blemy wychowawcze, a jednocześnie podsuwa 
konkretne wskazania dotyczące usprawnienia 
edukacji szkolnej.

Praca z uczniami 
ze specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi  
Poradnik 
dla nauczyciela
Alicja Tanajewska  
Renata Naprawa  
Jadwiga Stawska
ISBN: 978-83-7930-323-6
Liczba stron: 229
Cena: 45,00 zł 

Książka zawiera cenne wskazówki dla nauczy- 
cieli pomocne w pracy z uczniami ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi. Zawarte zo- 
stały w niej opisy deficytów rozwojowych z za- 
kresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz mo- 
toryki małej i dużej.

Warunki skutecznej pracy wychowawczej 
z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi 
społecznie
Aneta Paszkiewicz
ISBN: 978-83-7930-606-0
Liczba stron: 234
Cena: 46,00 zł

Zawarte w książce rozważania będą przydatne 
w  projektowaniu indywidualnych programów 
pracy z wychowankiem niedostosowanym spo-
łecznie na poziomie stawiania diagnozy, two-
rzenia samego programu i doboru właściwych 
metod. Adresatami publikacji są wszyscy ci, 
którzy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą nie-
dostosowanymi społecznie.
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Planowanie kariery 
a Interaktywna sieć 
zawodów. Scenariusze 
zajęć warsztatowych 
w pracy doradców 
zawodowych
Krystyna Lelińska
ISBN: 978-83-8085-181-8
Liczba stron: 327
Cena: 65,00 zł 

Publikacja ma na celu wsparcie doradców zawo-
dowych w realizacji zadań związanych z przy-
gotowaniem młodzieży do planowania kariery, 
zawiera narzędzie diagnostyczne do pomiaru 
preferowanej aktywności oraz bazę zawodów 
najbardziej wskazanych dla ucznia.
Taką bazą jest Interaktywna sieć zawodów, 
która może ułatwić doradcom zawodowym 
i młodzieży wskazanie obszaru, sektora, dzie- 
dziny i branży zawodów najbardziej adekwa- 
tnego do preferowanej aktywności.

Metoda projektu  
w doradztwie 
zawodowym  
Scenariusze warsztatów 
dla dzieci i młodzieży
Joanna  
Nawój-Połoczańska
ISBN: 978-83-8085-326-3
Liczba stron: 208
Cena: 45,00 zł 

Książka powstała z myślą o tych wszystkich, 
którzy chcą pomóc uczniom „oderwać się od 
krzeseł” i wyruszyć w świat, by szukać w nim 
miejsca dla siebie. Poradnik zawiera przegląd 
scenariuszy warsztatów edukacyjnych dla dzie-
ci i młodzieży wraz z przewodnikiem metodycz-
nym i autorskim narzędziem diagnostycznym.

Strategie radzenia sobie 
z tremą w kształceniu 
muzycznym oraz 
w zawodzie muzyka
Urszula Bissinger-Ćwierz 
Anna Antonina Nogaj 
(red.)
ISBN: 978-83-8085-617-2
Liczba stron: 244
Cena: 45,00 zł 

W poszczególnych rozdziałach książki czytel-
nik znajdzie odpowiedź na pytanie, jak sku-
tecznie, dzięki zrozumieniu zjawiska tremy, 
okiełznać stres towarzyszący występom, eli-
minując napięcia wynikające ze złego przygo-
towania i  negatywnego postrzegania wystę-
pów publicznych.

Poradnictwo 
zawodowe. Rozwój 
zawodowy w ujęciu 
przekrojowym
Daniel Kukla (red.) 
Wioleta Duda
ISBN: 978-83-8085-082-8
Liczba stron: 496
Cena: 95,00 zł 

W  publikacji przedstawiono tematykę porad-
nictwa zawodowego i rozwoju zawodowego, za- 
równo od strony teorii, jak i  praktyki. Zakres 
przedstawionych zagadnień dotyczy aspektów 
wzajemnych relacji pomiędzy poradnictwem za-
wodowym a edukacją, rynkiem pracy i projekto-
waniem ścieżki kariery.
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Film w edukacji  
i profilaktyce  
Na tropach psychologii 
w filmie. Część 1
Agnieszka Skorupa 
Michał Brol 
Patrycja Paczyńska- 
-Jasińska (red.)
ISBN: 978-83-8085-565-6
Liczba stron: 320
Cena: 59,00 zł

Pierwszy tom książki poświęcony jest wykorzy-
staniu filmu w edukacji i profilaktyce, ukazuje 
również kontekst filmowej fikcji i  rzeczywi-
stości. Autorzy postulują zastosowanie jednej 
z głównych form sztuki medialnej, jaką jest film, 
do praktyki psychologicznej.

Filmoterapia 
scenariusze zajęć 
w edukacji filmowej 
dzieci i dorosłych
Ewa Warmuz- 
-Warmuzińska
ISBN: 978-83-7930-714-2
Liczba stron: 173
Cena: 42,00 zł 

Książka przedstawia propozycje najnowszych 
filmów z  podziałem na kategorie oraz szcze-
gółowe plany zajęć z wykorzystaniem danych 
tytułów filmowych dla wszystkich grup wie-
kowych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Filmo-
terapia przekonuje czytelników, że warto sto-
sować edukację filmową już od najmłodszych 
lat, jest to łatwe i dostępne narzędzie.

Film w terapii i rozwoju 
Na tropach psychologii 
w filmie. Część 2
Agnieszka Skorupa 
Michał Brol 
Patrycja Paczyńska- 
-Jasińska (red.)
ISBN: 978-83-8085-566-3
Liczba stron: 336
Cena: 60,00 zł

Drugi tom książki zwraca uwagę na potrzebę 
i możliwości wykorzystania filmu w edukacji 
psychologów i  terapeutów, na rolę filmu we 
wspieraniu rozwoju oraz na szanse i zagroże-
nia, jakie niesie ze sobą zastosowanie filmu 
w terapii.

Filmoterapia 
w edukacji i terapii 
dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz dorosłych
Ewa Warmuz- 
-Warmuzińska
ISBN: 978-83-7641-917-6
Liczba stron: 249
Cena: 50,00 zł 

Ta książka to obowiązkowa lektura wszyst-
kich specjalistów, szukających nowych me-
tod pracy z ludźmi, wzbogacających warsztat 
swojej pracy, ale to również osobisty terapeuta 
miłośników filmu, dzięki któremu terapię mo-
żemy poprowadzić sobie sami w zaciszu domo-
wego ogniska.
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Magiczny świat baśni 
i bajek. Metafory 
i symbole w procesie 
wspomagania dziecka 
w rozwoju
Ewa Zawadzka 
Anita Rawa- 
-Kochanowska
ISBN: 978-83-7930-727-2
Liczba stron: 176
Cena: 43,00 zł 

Główną ideą książki jest przybliżenie czytelni-
kom dwóch światów: dziecięcego i bajkowego. 
Te dwa światy można i warto łączyć, ponieważ 
baśniowa symbolika skutecznie przemawia do 
wyobraźni dziecka i może być najlepszą drogą 
do porozumienia się z nim oraz wspierania go 
w trudnościach.

Jak rozwijać  
aktywność twórczą 
dzieci i młodzieży 
Drama w nauczaniu, 
wychowaniu 
i biblioterapii
Maria Gudro-Homicka
ISBN: 978-83-7930-598-8
Liczba stron: 235
Cena: 46,00 zł

Książka stanowi zbiór scenariuszy do pracy 
z dziećmi w klasach I-VI szkoły podstawowej. 
Pokazany w niej sposób dramowej pracy z tek-
stem literackim został wzbogacony o  obszer-
ne uwagi dotyczące ich realizacji i wskazówki 
wieloletniego praktyka. 

Warsztaty twórcze  
przy kreacji plastycznej 
jako doświadczenie 
partycypacji w sztuce
Eugeniusz Józefowski
ISBN: 978-83-8085-514-4
Liczba stron: 202
Cena: 49,00 zł

Intencją prezentowanego poradnika jest cało-
ściowe omówienie metody warsztatu twórczego 
w pełnym spektrum powiązanej z nim proble-
matyki, obejmującej istotę myślenia obrazowe-
go, kompetencje i rolę animatora warsztatu.

Arteterapia  
Przygoda i porządek
Wiesław Karolak
ISBN: 978-83-8085-514-4
Liczba stron: 146
Cena: 40,00 zł

Książka stanowi poradnik dla nauczycieli, ar-
teterapeutów, metodyków i studentów zajmują-
cych się pracą artystyczną, pedagogiczną i psy-
chologiczną. Zawiera scenariusze dwudziestu 
pięciu ćwiczeń.
Wszystkie ćwiczenia są klarownie przygoto-
wane, jako materiał inspiracyjny dla czytel-
nika, który w czynny sposób chciałby z nich 
skorzystać.
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Arteterapia  
Sacrum i profanum
Wiesław Karolak
ISBN: 978-83-8085-643-1
Liczba stron: 160
Cena: 40,00 zł 

Z książki tej jak z przewodnika będą mogli ko-
rzystać wszyscy, którzy prowadząc grupy, po-
szukują prostych i  atrakcyjnych metod pracy, 
dających uczestnikom radość tworzenia i efek-
tywność działań twórczych. Ćwiczenia uzupeł-
nione są fotografiami, co pozwala na dokładne 
ich zrozumienie, odczucie atmosfery działania 
oraz przybliżenie rezultatów owych działań.

Arteterapie język 
wizualny w terapiach, 
twórczości i sztuce
Wiesław Karolak
ISBN: 978-83-7930-367-0
Liczba stron: 138
Cena: 39,00 zł 

Książka stanowi ofertę dla nauczycieli, meto-
dyków, arteterapeutów, mogą z niej korzystać, 
jak z  przewodnika, wszyscy, którzy prowadząc 
grupy, poszukują prostych i  atrakcyjnych me-
tod pracy, dających uczestnikom radość two-
rzenia i efektywność działań twórczych.

Arteterapia w działaniu
Anna Glińska-Lachowicz
ISBN: 978-83-8085-022-4
Liczba stron: 186
Cena: 42,00 zł

Książka zawiera scenariusze warsztatów bazu-
jących na różnorodnych technikach arteterapeu-
tycznych. Czytelnicy znajdą tu m.in. działania 
oparte na muzykoterapii, teatroterapii, filmo-
terapii, choreoterapii, terapii poprzez ekspresję 
plastyczną (wizualną), a także działania, które 
proponują różnorodność sztuk.

Książka artystyczna 
w arteterapii
Wiesław Karolak
ISBN: 978-83-8085-131-3
Liczba stron: 141
Cena: 40,00 zł 

Książka stanowi próbę podzielenia się z czytel-
nikiem wieloletnim doświadczeniem w  dzie-
dzinie sztuki, edukacji twórczej i artystycznej 
i  arteterapii. Zawiera autorskie zestawy ćwi-
czeń wraz z dokumentacją z ich realizacji. Ćwi-
czenia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych. 
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Arteterapia i warsztaty 
edukacji twórczej
Maja Stańko-Kaczmarek
ISBN: 978-83-7641-842-1
Liczba stron: 168
Cena: 40,00 zł

W książce dokonano analizy zjawiska kreacji 
plastycznej z  perspektywy możliwości stoso-
wania jej w psychoterapii i edukacji, przedsta-
wiono charakterystykę działań arteterapeu-
tycznych i warsztatowych z zakresu edukacji 
twórczej.

Rysunek 
w arteterapiach, 
twórczości i sztuce
Wiesław Karolak
ISBN: 978-83-7930-642-8
Liczba stron: 135
Cena: 38,00 zł 

Książka jest praktycznym przewodnikiem po 
metodzie pracy w obszarze treningu twórczego 
i kreatywności, a przede wszystkim w obszarze 
arteterapii. Zawiera wprowadzenie i rozważa-
nia dotyczące różnego rozumienia tak rysunku, 
jak i możliwości rysowania, oraz atrakcyjny ze-
staw scenariuszy zajęć.

Teatr Forum  
Drama, edukacja 
rówieśnicza, 
profilaktyka
Kamila Witerska
ISBN: 978-83-8085-269-3
Liczba stron: 140
Cena: 40,00 zł

Teatr Forum jest teatrem pedagogicznym, stano-
wi narzędzie pracy ze społecznościami, wspie-
rające takie wartości jak: wolność, relacje mię-
dzyludzkie, poczucie sprawiedliwości, poczucie 
wpływu, samoskuteczność i możliwość samore-
alizacji.

Arteterapia  
Narodziny idei, 
ewolucja teorii,  
rozwój praktyki
Wita Szulc
ISBN: 978-83-7641-411-9
Liczba stron: 219
Cena: 43,00 zł

Książka porządkuje i aktualizuje dostępną od 
ponad 20-lat wiedzę o arteterapii, inaczej – 
terapii z udziałem sztuki, której prekursorką 
w Polsce była autorka niniejszej książki. Prócz 
wiadomości prezentuje w nowym świetle mo-
dele postępowania kulturoterapeutycznego 
z ludźmi wymagającymi opieki i wsparcia.
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Arteterapia. Część 1
Bartosz Łoza 
Aleksandra Chmielnicka-
-Plaskota (red.)
ISBN: 978-83-7930-419-6
Liczba stron: 306
Cena: 59,00 zł 

Książka prezentuje szerokie spektrum oddzia-
ływań arteterapeutycznych, poprzez rysunek, 
dramę, film. Zawiera także kompleksowe pro-
gramy arteterapii, będące gotowymi scenariu-
szami działań arteterapeutycznych. To podróż 
od teorii, przez praktykę kliniczną, do wiel-
kich projektów autorskich.

Drama. Techniki, 
strategie, scenariusze
Kamila Witerska
ISBN: 978-83-7641-481-2
Liczba stron: 160
Cena: 35,00 zł

Publikacja została napisana, a właściwie spi-
sana z doświadczeń pracy dramą i z potrzeby 
ich uporządkowania. Składa się z  przykłado-
wych konspektów zajęć dramowych oraz ćwi-
czeń ilustrujących techniki i strategie.

Arteterapia. Część 2
Bartosz Łoza 
Aleksandra Chmielnicka-
-Plaskota
ISBN: 978-83-7930-479-0
Liczba stron: 302
Cena: 69,00 zł

Drugi tom Arteterapii stanowi rozwinięcie teo-
retycznych treści zawartych w pierwszej części 
cyklu, zawiera programy edukacyjno-kliniczne, 
które mogą być prowadzone w placówkach me-
dycznych.
Walorem książki są piękne kolorowe zdjęcia.

Drama. Przewodnik 
po koncepcjach, 
technikach i miejscach
Kamila Witerska
ISBN: 978-83-7930-297-0
Liczba stron: 154
Cena: 40,00 zł

Publikacja jest zbiorem różnorodnych technik 
i scenariuszy dramowych, pochodzących od róż-
nych osób, praktyków stosujących dramę w od-
miennym środowisku społeczno-kulturowym.
Książka wskazuje także współczesne tendencje 
w dramie, kierunki jej rozwoju.
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Mutyzm wybiórczy  
Strategie pomocy 
dziecku i rodzinie
Barbara  
Ołdakowska-Żyłka 
Katarzyna  
Grąbczewska-Różycka
ISBN: 978-83-8085-531-1
Liczba stron: 216
Cena: 45,00 zł

Książka jest poświęcona problematyce muty-
zmu wybiórczego (selektywnego), czyli zabu-
rzeniu wieku dziecięcego, którego głównym ob-
jawem jest brak mowy w niektórych sytuacjach 
społecznych. Poradnik zawiera zasady postępo-
wania z dzieckiem i jego rodziną. 

Jak pomóc dziecku 
z dysleksją  
Poradnik dla rodziców 
i nauczycieli
Anna Radwańska
ISBN: 978-83-8085-364-5
Liczba stron: 204
Cena: 45,00 zł

Poradnik napisany został z myślą o rodzicach, 
którzy chcą zdobyć potrzebną i  praktyczną 
wiedzę na temat dysleksji. Autorka omawia 
zjawisko dysleksji rozwojowej, typy dysleksji, 
objawy i symptomy wczesnego występowania 
ryzyka dysleksji.

Depresja i samobójstwa dzieci i młodzieży  
Żyć nie umierać – poradnik dla rodziców 
i nauczycieli
Joanna Chatizow
ISBN: 978-83-8085-706-3
Liczba stron: 184
Cena: 45,00 zł

Poradnik pokazuje szeroką perspektywę za-
burzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży. To 
co czyni książkę niezwykle ciekawą i pomoc-
ną to historie dzieci, nastolatków i  ich rodzi-
ców, którzy zgodzili się opowiedzieć o swoim 
doświadczeniu choroby. W  książce znalazły 
się też wywiady z  lekarzami i  psychologami. 
Lektura książki pomoże zrozumieć, jak prze-
ciwdziałać chorobie, jak sobie z nią radzić, co 
wolno robić i powiedzieć, a co jest niewskaza-
ne lub zabronione.
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Trudności w uczeniu 
się i zaburzenia 
zachowania 
występujące  
u małych dzieci
Anna Mikler-Chwastek 
(red.)
ISBN: 978-83-8085-475-8
Liczba stron: 200
Cena: 42,00 zł

Książka zawiera praktyczne wskazówki, po-
zwalające na lepsze zrozumienie dziecka, jego 
potrzeb, emocji, trudności oraz wskazuje, jak 
pracować i rozwiązywać problemy wychowaw-
cze. Jeśli chcesz być lepszym, mądrzejszym ro-
dzicem lub pracujesz z małymi dziećmi, to ko-
niecznie przeczytaj tę książkę. 

Zespół Aspergera  
Zrozumieć, aby pomóc
Agnieszka Kozdroń
ISBN: 978-83-7930-536-0
Liczba stron: 265
Cena: 55,00 zł 

Książka ma na celu przybliżenie zespołu Asper-
gera wszystkim tym, którzy w  procesie życia 
mają lub mieć będą kontakt z  tymi wyjątko-
wymi osobami. Autorka daje praktyczne narzę-
dzie, które w jednym miejscu skupia wiedzę ad-
resowaną do pedagogów, rodziców, terapeutów 
i  wszystkich osób zainteresowanych zaburze-
niami autystycznymi.

Dziecko z zespołem 
Aspergera
Magdalena Charbicka
ISBN: 978-83-7930-655-8
Liczba stron: 144
Cena: 38,00 zł 

Poradnik dla osób pracujących z  dzieckiem 
z  zespołem Aspergera, zawierający kluczowe 
informacje związane z procesem diagnozy, te-
rapii oraz wsparcia w środowisku przedszkol-
nym i  szkolnym. Zawiera opis osobistych do-
świadczeń terapeutów i rodziców.

Wspomaganie rozwoju 
dziecka z autyzmem 
i zespołem Aspergera 
Poradnik dla rodziców 
i terapeutów
Małgorzata Mikołajczak
ISBN: 978-83-8085-479-6
Liczba stron: 152
Cena: 36,00 zł 

Propozycja dla rodziców i  specjalistów mają-
cych na co dzień styczność z osobami z zabu-
rzeniami autystycznymi. Książka dostarcza 
wiedzy o sposobach radzenia sobie z dzieckiem 
autystycznym w życiu codziennym oraz zapew-
nienia jemu i sobie radości ze wspólnego funk-
cjonowania.
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Dziecko z dysmorfią 
twarzy. Badania 
empiryczne 
uwarunkowań jego 
percepcji u matek 
i nauczycieli
Arkadiusz Mański
ISBN: 978-83-8085-253-2
Liczba stron: 211
Cena: 52,00 zł

Książka dotyka subtelnego aspektu jakim jest 
wygląd twarzy dziecka rehabilitowanego. 
W przekonaniu autora zmieniona twarz mo-
że mieć istotny wpływ na tworzenie relacji ze 
specjalistami.

Oswoić ADHD  
Poradnik dla rodziców 
i nauczycieli dzieci 
nadpobudliwych 
psychoruchowo 
Wydanie 2
Beata Chrzanowska 
Justyna Święcicka
ISBN: 978-83-7641-303-7
Liczba stron: 144
Cena: 30,00 zł 

Książka powstała na podstawie kilkuletnich 
doświadczeń w  pracy z  dziećmi i  rodzicami 
dzieci z  nadpobudliwością psychoruchową. 
Rożni się od innych tym, że zawiera praktycz-
ne wskazówki, jak radzić sobie w codziennych 
sytuacjach z dzieckiem nadpobudliwym.

Metody badania emocji 
i motywacji
Henryk Gasiul (red.)
ISBN: 978-83-8085-678-3
Liczba stron: 393
Cena: 79,00 zł 

Każda z części opracowania zawiera szeroką 
analizę teoretycznych podstaw wybranych me-
tod badania emocji, wśród których są narzędzia 
psychometryczne, techniki bardziej swobodne, 
metody eksperymentalne i psychofizjologiczne, 
zarówno już sprawdzone, jak i metody znajdu-
jące się w fazie tworzenia i weryfikacji. 

Jedzenie pod wpływem 
emocji
Kamila Czepczor 
Anna Brytek-Matera
ISBN: 978-83-8085-393-5
Liczba stron: 258
Cena: 59,00 zł 

Książka dotyczy psychospołecznego aspektu je-
dzenia pod wpływem emocji. Wyjaśnia, w jaki 
sposób jedzenie reguluje emocje i  nastrój. Do-
wodzi, jak istotne dla prawidłowego funkcjono-
wania człowieka jest doświadczanie i radzenie 
sobie z własnymi emocjami, zwłaszcza w kon-
tekście jedzenia. 
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Rozwód jako proces  
Perspektywa dorosłych 
i dzieci
Magdalena Błażek 

 Aleksandra  
Lewandowska-Walter
ISBN: 978-83-8085-534-2
Liczba stron: 318
Cena: 68,00 zł 

Autorki opisały problemy istotne z perspekty-
wy osób zajmujących się zarówno diagnozą, 
jak i pomaganiem rodzinom w sytuacji około-
rozwodowej, w tym uwaga poświęcona została 
trudnościom wynikającym ze współczesnych 
przemian rodziny (rozwód w rodzinie przeby-
wającej na migracji i powrót części rodziny do 
kraju, rekonstrukcja systemu rodzinnego przed 
formalnym orzeczeniem rozwodu itp.).

Problemy jednostki 
i rodziny w obszarze 
stosowania prawa 
Aspekty psychologiczne
Danuta Rode (red.)
ISBN: 978-83-7930-944-3
Liczba stron: 278
Cena: 58,00 zł

Przedstawiona problematyka odnosi się do za-
gadnień teoretycznych i praktycznych wystę-
pujących na styku psychologii i prawa, zarów-
no w odniesieniu do jednostki, jak i rodziny.
Ze względu na zakres tematyczny może stano-
wić podstawę kształcenia psychologów i praw-
ników.

Dziecko a rozwód  
Bajki dla dzieci 
rozwodzących się 
rodziców
Agnieszka  
Lewicka-Zelent 
Katarzyna Korona (red.)
ISBN: 978-83-7930-899-6
Liczba stron: 219
Cena: 45,00 zł 

Czytelnik otrzymuje w książce kompendium 
wiedzy na temat rozwodu w aspekcie dzieci za-
angażowanych w  niego. Uzyskuje informacje 
o skutkach rozwodu dla dzieci, wskazówki do-
tyczące udzielania wsparcia dzieciom. Następ-
nie może skorzystać z zestawu bajek skierowa-
nych do dzieci rozwodzących się rodziców. 

Mediacja rodzinna 
Praktyczny poradnik
Monika Kaźmierczak 
Janusz Kaźmierczak
ISBN: 978-83-7930-693-0
Liczba stron: 186
Cena: 45,00 zł

Książka jest praktycznym przewodnikiem dla 
osób podejmujących się roli mediatora rodzin-
nego – zawodowo, jak i społecznie. Autorzy ana-
lizują wieloaspektowo przebieg postępowania 
mediacyjnego – od momentu skierowania me-
diacji przez organy wymiaru sprawiedliwości 
lub złożenia wniosku o mediację przez stronę, aż 
do momentu formalnego zakończenia mediacji.
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Dziecko jako projekt 
rodzicielski?
Przekonania matek  
na temat wychowania  
i ich percepcja 
zachowań dziecka
Anna Szymanik- 
-Kostrzewska
ISBN: 978-83-8085-278-5
Liczba stron: 138
Cena: 40,00 zł

Autorka w  ciekawy sposób prezentuje style 
i trendy wychowawcze, opisuje problematykę 
interakcji rodzic-dziecko w kontekście współ-
czesnych tendencji społecznych, zwłaszcza 
w kontekście konsupcjonizmu i technologiza-
cji działań.

Jak być matką swojej 
córki? Czyli jak 
wychowywać 
dziewczynkę, 
aby wyrosła na silną, 
pewną siebie i odważną 
kobietę
Marta Pociecha
ISBN: 978-83-8085-433-8
Liczba stron: 208
Cena: 40,00 zł 

Książka jest adresowana do kobiet w każdym 
wieku: córek, matek oraz przyszłych matek. 
Ma na celu przybliżenie czym jest relacja matki 
z córką oraz jaki wpływ mają style wychowa-
nia na przyszłość i kształtowanie się charak-
teru kobiety. Poradnik wyrasta z  osobistych 
i zawodowych doświadczeń autorki jako tera-
peutki i psycholożki pracującej z kobietami.

Rodzinne zasoby 
w pedagogice 
społecznej i praktyce 
psychopedagogicznej
Marta Kulesza
ISBN: 978-83-8085-297-6
Liczba stron: 156
Cena: 42,00 zł 

Przyjęcie pojęcia zasoby rodzinne powoduje, 
że w centrum relacji specjalista – rodzina waż-
ne jest uchwycenie niepowtarzalności, subiek-
tywności, funkcjonalności danego systemu ro-
dzinnego, czyli dogłębne jego poznanie.

Rodzina uczniów 
zdolnych
Sylwia Gwiazdowska-
-Stańczak 
Andrzej Edward  
Sękowski
ISBN: 978-83-8085-575-5
Liczba stron: 190
Cena: 45,00 zł 

Książka o współzależności pomiędzy tym, jak 
dzieci postrzegają swoje rodziny, a ich osiągnię-
ciami szkolnymi. W książce rodzina jest opisy-
wana z punktu widzenia ucznia. Ujęcie relacji 
i stosunków rodzinnych z perspektywy dziecka 
jest zabiegiem potrzebnym i  celowym, ponie-
waż nie tylko faktyczna postawa rodzica, ale 
przede wszystkim jej percepcja przez dziecko 
ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju.
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Asertywność klucz 
do dobrych relacji 
i poczucia własnej 
wartości
Adriana Klos
ISBN: 978-83-8085-288-4
Liczba stron: 188
Cena: 39,00 zł 

W asertywności nie tyle chodzi o to, abyś sta-
wał się kimś innym, lepszym niż jesteś, ale byś 
mógł odnaleźć siebie, zrozumieć, kim jesteś na-
prawdę i cieszyć się swoim życiem. Atutem po-
radnika są konkretne odniesienia do realnych 
przykładów, które pozwalają czytelnikom wy-
ciągnąć wnioski z własnego zachowania.

Przemoc rodzinna  
Aspekty psychologiczne, 
pedagogiczne i prawne
Agnieszka Lewicka- 
-Zelent (red.)
ISBN: 978-83-8085-478-9
Liczba stron: 204
Cena: 45,00 zł 

W  książce zostały przedstawione różnorodne 
aspekty pracy pomagaczy w sytuacji przemocy 
w  rodzinie. Przedstawiono je z  perspektywy 
pracownika socjalnego, pedagoga, prawnika, 
kuratora sądowego, mediatora sądowego, poli-
cjanta, psychologa, księdza. Ważne jest wska-
zanie barier ich pracy i możliwości.

Mechanizmy przemocy 
w rodzinie z pokolenia 
na pokolenie 
Agnieszka  
Widera-Wysoczańska
ISBN: 978-83-7641-331-0
Liczba stron: 206
Cena: 38,00 zł 

W książce autorka podejmuje próbę poszukiwa-
nia i zrozumienia czynników, które zwiększa-
ją ryzyko przekazywania różnych form prze- 
mocy w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Po-
szukiwania oparte są o doświadczenia klinicz-
ne autorki jako psychoterapeuty zajmującego się 
osobami, które doświadczyły przemocy w  ro-
dzinie.

Przemoc domowa  
Czy można wybaczyć 
i być razem? 
Dorota Dyjakon
ISBN: 978-83-8085-318-8
Liczba stron: 178
Cena: 42,00 zł 

Książka ukazuje proces tworzenia relacji prze-
mocowych w rodzinie, uwzględniając zarówno 
problemy indywidualne, jak i  problemy w  re-
lacjach partnerskich. Analizuje także proces 
terapeutyczny, jako sposób odkrywania osobi-
stych mechanizmów funkcjonowania sprawcy 
i ofiary.
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Trudne doświadczenia 
rodzinne. Jak się 
z nich wyzwolić i być 
szczęśliwym?
Agnieszka Kozdroń
ISBN: 978-83-8085-694-3
Liczba stron: 294
Cena: 60,00 zł 

Główne przesłanie książki można zamknąć 
w stwierdzeniu, że nie musimy być niewolni-
kami własnych genów. Aby było to możliwe, 
konieczne jest zrozumienie mechanizmów bio-
logicznego oraz społecznego rozwoju i funkcjo-
nowania człowieka. Poznanie siebie to klucz do 
zdrowego – „ja”.

Teściowe i synowe  
Studium relacji
Magdalena Stankowska
ISBN: 978-83-8085-697-4
Liczba stron: 320
Cena: 60,00 zł

Relacje synowa – teściowa są postrzegane, jako 
najbardziej problematyczne w relacjach rodzin-
nych.
Autorka weryfikuje obraz teściowej w XXI wie- 
ku na podstawie badań przeprowadzonych z oso- 
bami, które same sytuacyjnie są teściowym i sy-
nowymi.

Macierzyństwo  
Szanse i ograniczenia  
Perspektywa 
psychologii osoby
Agata Celińska- 
Miszczuk, Lidia Anna 
Wiśniewska (red.)
ISBN: 978-83-8085-415-4
Liczba stron: 198
Cena: 45,00 zł 

Książka przedstawia w  sposób kompleksowy 
zagadnienia związane z macierzyństwem po-
cząwszy od czasu poprzedzającego okres pre-
natalny, a skończywszy na relacjach dorosłych 
dzieci z  matkami. Autorki ukazują problemy, 
eksponują własne doświadczenie w  praktyce 
zawodowo-terapeutycznej.

Psychologiczne aspekty 
zmagania się kobiet 
z niepłodnością  
Wahadło nadziei
Aleksandra Dembińska
ISBN: 978-83-8085-549-6
Liczba stron: 174
Cena: 45,00 zł 

Celem książki jest psychologiczne ujęcie proble-
mu doświadczenia niepłodności, uwzględniają-
ce nie tylko leczenie jako drogę radzenia sobie 
z tym problemem, ale także adopcję i bezdziet-
ność. Zawiera wskazówki jak wspierać osoby 
dotknięte tym problemem.
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Edukacja seksualna 
w polskiej szkole  

 Perspektywa uczniów 
i dyrektorów
Mariola Bieńko 
Zbigniew Izdebski 
Krzysztof Wąż
ISBN: 978-83-8085-361-4
Liczba stron: 289
Cena: 59,00 zł 

Książka powstała jako rezultat badań jakościo-
wych, wywiadów grupowych zrealizowanych 
z  uczniami szkół podstawowych, gimnazjów 
i  szkół ponadgimnazjalnych oraz wywiadów 
z dyrektorami szkół, na temat zajęć edukacyj-
nych: wychowanie do życia w rodzinie.

Seksualność dzieci 
i młodzieży. Pół wieku 
badań i refleksji
Andrzej Jaczewski
ISBN: 978-83-7930-269-7
Liczba stron: 206
Cena: 45,00 zł 

Książka nie dotyczy tylko problematyki sek-
sualności dzieci i młodzieży. Autor podejmuje 
w niej także inne, ważne dla rozwoju młodzie-
ży problemy, podaje wiele ważnych argumen-
tów związanych ze specyfiką rozwoju w okre-
sie dojrzewania.

Psychologia kochania
Piotr Olesiński
ISBN: 978-83-8085-665-3
Liczba stron: 186
Cena: 42,00 zł 

Publikacja porusza zagadnienia miłości kobie-
co-męskiej, kobieco-kobiecej i męsko-męskiej. 
Książka wzbogacona została wynikami badań 
własnych dotyczących funkcjonalnego i  dys-
funkcjonalnego doświadczania miłości oraz 
ich znaczenia dla dobrostanu jednostki. 

Seksualność osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną 
Nauczycielskie  
(de)konstrukcje
Marta Jurczyk
ISBN: 978-83-8085-641-7
Liczba stron: 196
Cena: 45,00 zł 

Autorka w sposób skłaniający do refleksji opi-
sała systemy, w jakich nauczyciele i terapeuci 
konstruują dyskurs seksualności osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną, a także jak 
ograniczają ich prawo do seksualności, możli-
wości organizowania edukacji seksualnej czy 
też konstruowania profilaktycznych praktyk 
sterylizacyjnych.
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Seksoholizm  
Perwersja i miłość 
Damian Zdrada
ISBN: 978-83-8085-119-1
Liczba stron: 264
Cena: 58,00 zł 

Kompendium wiedzy o seksoholizmie z punk-
tu widzenia psychoterapeuty, ale nie seksu-
ologa. Książka zawiera wskazówki przydatne 
w rozpoznawaniu i psychoterapii osób z tym 
zaburzeniem.
Książka ilustruje drogę, którą przeszedł autor 
w czasie wielu lat pracy z uzależnieniami.

Single i singielki  
Intymność 
i seksualność osób 
żyjących w pojedynkę
Emilia Paprzycka 
Zbigniew Izdebski
ISBN: 978-83-8085-362-1
Liczba stron: 243
Cena: 55,00 zł 

W publikacji autorzy odpowiadają na pytania: 
kim są single i singielki i ile osób żyje bez part-
nera w Polsce? Jaka jest dynamika życia w po-
jedynkę – kto i  jak długo pozostaje bez pary? 
Jaki jest stosunek osób niemających partnera 
do życia w pojedynkę – ilu jest singli z wyboru, 
czy planują tak żyć na stałe i czy są ze swojego 
życia zadowoleni? Czym różni się życie singie-
lek i singli? 

Kobiety w związkach 
intymnych. Studium 
empiryczno-krytyczne 
Monika Grochalska
ISBN: 978-83-8085-311-9
Liczba stron: 416
Cena: 75,00 zł 

Autorka mówi o tym, dlaczego życie w związ-
kach intymnych jawi się kobietom jako atrak-
cyjny życiowy cel, a jednocześnie przynosi tak 
wiele rozczarowań i  frustracji. Mówi o czyn-
nikach, które już od dzieciństwa kształtują ko-
biece wyobrażenia o związkach, a także o tym, 
co przez kobiety zostaje wypowiedziane, a co 
ukryte i przemilczane.

Fenomen męskiej 
prostytucji
Renata  
Gardian-Miałkowska
ISBN: 978-83-8085-280-8
Liczba stron: 310
Cena: 60,00 zł

Książka jest trudnym doświadczeniem emocjo-
nalnym. Przeprowadzone wywiady dostarcza-
ją nam wiedzy na temat tego, kim są mężczyź-
ni świadczący płatne usługi seksualne, jakie są 
ich motywacje i przekonania, co ich skłania do 
tego typu aktywności, a także jaki jest rozmiar 
męskiego seksbiznesu w Polsce.



28       w w w . d i f i n . p l

M Ó Z G  I   J E G O  M O Ż L I W O Ś C I

Mózg na nowo odkryty  
Początki polskiej 
myśli naukowej o roli 
neuronów w życiu 
psychicznym
Krzysztof Jodzio
ISBN: 978-83-8085-446-8
Liczba stron: 252
Cena: 59,00 zł 

Publikacja ukazuje wkład polskiej myśli na-
ukowej w kształtowanie się wiedzy o mózgu, 
umyśle oraz ich wzajemnych i  złożonych po-
wiązaniach zarówno u  osób zdrowych, jak 
i u pacjentów z rozmaitymi schorzeniami neu-
rologicznymi i/lub psychicznymi.

Diagnoza 
neuropsychologiczna  
Współczesne wyzwania 
i perspektywy rozwoju
Ewa Zawadzka 
Łucja Domańska (red.)
ISBN: 978-83-8085-422-2
Liczba stron: 164
Cena: 42,00 zł 

Publikacja ma na celu wieloprofilową analizę 
problematyki diagnozy neuropsychologicznej 
człowieka dorosłego i  dziecka. Przedstawia 
nowe metody opracowane na potrzeby neu-
ropsychologicznej oceny osób z  dysfunkcjami 
mózgu.

Mózg a ciało 
w psychoterapii
Wiesław Sikorski
ISBN: 978-83-8085-553-3
Liczba stron: 294
Cena: 60,00 zł 

Autor uzasadnia terapeutyczną wyjątkowość 
zachowań niewerbalnych z perspektywy neu-
ronauk, a ściślej najnowszej wiedzy o mózgu. 
To obowiązkowa lektura zarówno dla specja-
listów (psychoterapeutów, psychologów, leka-
rzy), a także studentów pedagogiki specjalnej.

Niewerbalna 
komunikacja 
interpersonalna  
Doskonalenie przez 
trening. Wydanie 2
Wiesław Sikorski
ISBN: 978-83-8085-667-7
Liczba stron: 410
Cena: 75,00 zł 

Treści zawarte w książce mogą wydatnie zwięk-
szyć skuteczność posługiwania się komunika-
cyjnymi zachowaniami niewerbalnymi. Mogą 
ułatwić zrozumienie i wykorzystanie znaczeń 
ukrytych w  ekspresji mimicznej, gestykulacji, 
w przyjmowanych pozach ciała, w zachowa-
niach przestrzennych i dotykowych.
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Aktywny senior  
Jak zachować 
sprawność intelektualną 
w podeszłym wieku?
Jolanta Piekarska 
Wiesław Piekarski
ISBN: 978-83-8085-411-6
Liczba stron: 160
Cena: 39,00 zł 

Książka uczy jak krok po kroku zorganizować 
i  przeprowadzić warsztaty aktywizacji inte-
lektualnej seniorów oraz zawiera gotowe sce-
nariusze różnorodnych zajęć z  tego zakresu. 
Część praktyczna obudowana jest informacja-
mi na temat problemów seniorów, sposobów 
spędzania przez nich wolnego czasu, i ich za-
interesowań. 

Psychologia starzenia 
się i strategie dobrego 
życia
Aleksandra Błachnio 
Karolina Kuryś-Szyncel 
Emilia Martynowicz 
Aldona Molesztak
ISBN: 978-83-8085-489-5
Liczba stron: 198
Cena: 45,00 zł 

Publikację wyróżnia nieutyskiwanie na sta-
rość, lecz idea upowszechnienia, zaakceptowa-
nia i  wykorzystania potencjału starości oraz 
refleksja nad korektami zachowań otoczenia 
starego człowieka, które by temu sprzyjały.

Aktywizator seniorów 
Scenariusze zajęć
Małgorzata Brzezińska 
Małgorzata Graczkowska 
Anna Kwaśniewska
ISBN: 978-83-7930-718-0
Liczba stron: 347
Cena: 65,00 zł 

Książka zawiera to, czego najbardziej brakuje 
osobom pracującym z seniorami – propozycje 
konkretnych zajęć. Publikacja jest odpowie-
dzią na tę potrzebę. Oferuje pomysły na zajęcia 
skierowane do osób starszych o różnych możli-
wościach intelektualnych i psychoruchowych. 

Trening pamięci 
i koncentracji  
dla seniorów 
Przykłady zajęć 
dla prowadzących 
warsztaty
Agnieszka  
Sokół-Stanisławska
ISBN: 978-83-8085-530-4
Liczba stron: 168
Cena: 45,00 zł 

Poradnik skierowany do seniorów 60+ obala-
jący mit o „zapominalskim staruszku”.
Książka ma na celu propagowanie wiedzy na 
temat usprawniania i  utrzymania w  dobrej 
kondycji naszego układu nerwowego, opóźnia-
nia procesu starzenia się mózgowia, uspraw-
niania pamięci oraz profilaktyki chorób neu-
rodegeneracyjnych. 
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Człowiek wobec 
cierpienia
Artur Fabiś 
Leokadia Wiatrowska 
Zygmunt Pucko (red.)
ISBN: 978-83-8085-270-9
Liczba stron: 255
Cena: 55,00 zł 

Przed cierpieniem nikt nie może uciec, ani zna-
leźć dla siebie schronienia. Celem publikacji 
są nie tylko poszukiwania natury poznawczej 
cierpienia, lecz również dociekania o charakte-
rze terapeutycznym, pedagogicznym oraz spo-
łecznym.

Jak rozmawiać 
z dziećmi o chorobie 
cierpieniu i śmierci 
Opowiadania i bajki
Małgorzata 
Fopka-Kowalczyk
ISBN: 978-83-8085-351-5
Liczba stron: 190
Cena: 39,00 zł 

Poradnik kierujemy do rodzin, w których po-
jawia się choroba przewlekła i  śmierć, które 
stają wobec trudnej konieczności rozmowy 
z  dziećmi o  chorobie i  ewentualnej śmierci. 
Może ona również posłużyć osobom pracują-
cym z dziećmi, które miały kontakt z chorobą 
i cierpieniem w swoim otoczeniu.

Opieka paliatywna. Poradnik dla lekarzy 
i pielęgniarek rodzinnych oraz rodzin 
pacjentów
Elżbieta Krajewska-Kułak, Tomasz Dzierżanowski 
Dominik Krzyżanowski, Mateusz Cybulski (red.)
ISBN: 978-83-8085-640-0 
Liczba stron: 322
Cena: 60,00 zł 

Pacjent z chorobą nieuleczalną wymaga szcze-
gólnego, indywidualnego sposobu opiekowania 
się nim.
Opieka powinna więc polegać nie tylko na po-
mocy czysto medycznej, ale także na działaniach 
niemedycznych, jak np. poświęcenie choremu 
więcej czasu na rozmowę, codzienne wspieranie 
go i  otoczenie opieką psychologiczną. Poradnik 
zawiera druki dokumentów, rozporządzenia, 
linki, informacje, źródła do pozyskania filmów 
instruktażowych dotyczących opieki nad cho-
rym w domu. 
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Psychologia lęku  
przed przyszłością
Zbigniew Zaleski
ISBN: 978-83-8085-679-0
Liczba stron: 150
Cena: 42,00 zł 

Autor naświetla naturę tego niepokoju, gdy 
człowiek uświadamia sobie niepewność przy-
szłości na różnych polach życia. Pokazuje, na 
czym on polega, co go wywołuje, jak wpływa 
na funkcjonowanie w życiu zawodowym i oso-
bistym.

Psychologia pracy  
Podstawowe pojęcia 
i zagadnienia  
Wydanie 2 rozszerzone
Anna Lubrańska
ISBN: 978-83-8085-434-5
Liczba stron: 224
Cena: 45,00 zł 

W książce przedstawiono warunki funkcjono-
wania człowieka w  grupie społecznej, kryte-
ria efektywności zespołów i  roli kierownika. 
Omówiono poglądy na temat motywacji do 
pracy i satysfakcji z pracy, scharakteryzowano 
poszczególne pokolenia obecne na rynku pracy 
oraz zaprezentowano specyfikę zjawiska za-
rządzania wiekiem.

Psychologia transportu  
Psychologiczne aspekty 
bezpieczeństwa 
w transporcie
Piotr Mamcarz (red.)
ISBN: 978-83-8085-610-3
Liczba stron: 240
Cena: 55,00 zł

Książka stanowi syntezę wiedzy dotyczącej psy-
chologicznych badań kierowców. Oparta jest na 
najnowszej metodyce, jak również aktualnym 
stanie prawnym dotyczącym badań psycholo-
gicznych w obszarze medycyny pracy.

Psychologia 
kryminalistyczna 
Diagnoza i praktyka  
Wydanie 4 poprawione 
i rozszerzone
Brunon Hołyst
ISBN: 978-83-8085-540-3
Liczba stron: 1844
Oprawa: twarda
Cena: 235,00 zł

Studiując publikację czytelnik zapozna się m.in. 
z tematyką terroryzmu, przestępczości zorgani-
zowanej, mobbingu w pracy, molestowania, mo- 
tywacji sprawców przestępstw popełnianych 
przez nieletnich, jak i przez seryjnych zbójców. 
Ciekawym zagadnieniem jest oddziaływanie na 
potencjalnego sprawcę przestępstwa za pomocą 
hipnozy. 
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Psychologia rozwoju 
młodzieży w kontekście 
biegu ludzkiego życia
Maria Czerwińska- 
-Jasiewicz
ISBN: 978-83-7930-713-5
Liczba stron: 230
Cena: 46,00 zł 

Książka przedstawia rozwój w  okresie dora-
stania w  różnych sferach w  odniesieniu do 
rozwoju człowieka w ciągu życia, a także au-
torski rozszerzony model koncepcji własnego 
życia młodzieży oraz wybrane problemy okre-
su dorastania.

Psychologia 
dla fizjoterapeutów 
i masażystów  
Wybrane zagadnienia 
Joanna Kliszcz
ISBN: 978-83-7930-965-8
Liczba stron: 180
Cena: 40,00 zł

Książka w swoim założeniu ma wyeksponować 
najważniejsze psychologiczne aspekty relacji 
zawodowej z  osobą chorą i  niepełnosprawną 
oraz uświadomić terapeutom realia świata po-
strzeganego z perspektywy „szpitalnego łóżka”.

Moje życie 
z psychologią  
Pół wieku razem
Małgorzata Kościelska
ISBN: 978-83-8085-417-8
Liczba stron: 178
Cena: 39,00 zł 

W  książce znajduje się opis drogi dojścia au-
torki do wyboru zawodu psychologa. Przedsta-
wiony jej oczami obraz studiów na UW w la-
tach 60. Ukazana mistrzowska szkoła prof. 
Haliny Spionek, twórczyni polskiej szkoły psy-
chologii klinicznej dziecka, powstanie Ośrod-
ka Terapeutycznego dla Dzieci.

Psychologia  
osobowości  
Nurty, teorie, 
koncepcje. Wydanie 2
Henryk Gasiul
ISBN: 978-83-7641-734-9
Liczba stron: 491
Cena: 75,00 zł 

Książka zawiera przegląd współczesnych, jak 
i wcześniejszych, znanych i wciąż zachowują-
cych swoją aktualność teorii i koncepcji osobo-
wości. Wydanie drugie książki jest rozszerzone 
o najnowsze badania i  literaturę przedmiotu. 
Sięgając do nurtów psychologii klasycznej.
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Ja patriota. Psychologia 
patriotyzmu 
Jolanta Szczurkowska
ISBN: 978-83-8085-154-2
Liczba stron: 222
Cena: 48,00 zł

Tematem przewodnim książki jest patriotyzm 
jednostki. Przedstawiony model postaw naro-
dowych wyjaśnia dlaczego patriotyzm ma tak 
wiele wspólnego z  nacjonalizmem i  w  czym 
tkwi istota ich odmienności, jakie są związki 
patriotyzmu z postawami narodowo-regional-
nymi, unijno-europejskimi i  internacjonali-
zmem.

Psychologia przyjaźni  
Doświadczenia kobiet 
i mężczyzn
Anna Olejniczak 
Justyna Iskra
ISBN: 978-83-8085-083-5
Liczba stron: 239
Cena: 45,00 zł 

Lektura książki wiąże się z  poszukiwaniem 
odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czym 
jest przyjaźń według kobiet i mężczyzn, jakie 
są związane z nią korzyści oraz czy możliwa 
jest przyjaźń między kobietą i mężczyzną.

Wprowadzenie  
do psychologii
Andrzej Augustynek
ISBN: 978-83-8085-738-4
Liczba stron: 458
Cena: 79,00 zł 

Podręcznik psychologii zawierający podstawo-
wą i  aktualną wiedzę psychologiczną w  sze- 
rokim zakresie wzbogaconą o doświadczenia 
własne autora. Książka adresowana jest do czy- 
telników interesujących się zagadnieniami psy-
chologii i psychopatologii.

Jaki patriotyzm?
Anna Wiłkomirska 
Adam Fijałkowski
ISBN: 978-83-8085-363-8
Liczba stron: 176
Cena: 42,00 zł 

Ta książka jest głosem w dyskusji nad szczegól-
ną postawą społeczną, jaką jest patriotyzm. Po-
szukując tropów współczesnego patriotyzmu, 
cofamy się do czasów Homera, Herodota, Plu-
tarcha i Cycerona. Badamy również źródła pol-
skie, od kronik średniowiecznych po XX wiek.
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Pamięć sensoryczna 
czyli myśleć ciałem. 
Doskonalenie zasobów 
pamięci zmysłowej
Małgorzata Modrak
ISBN: 978-83-8085-271-6
Liczba stron: 235
Cena: 46,00 zł 

Pamięć sensoryczna, czyli myśleć ciałem po-
wstała z myślą o uczących się i nauczających. 
Przedstawiana pozycja ma na celu ukazanie 
wielu metod uczenia się oraz naświetlenia wie-
lości kanałów percepcyjnych wydatnie zwięk-
szających wydajność zapamiętywania.

Przekonania stereotypy 
nawyki. Ich wpływ na 
nasze życie
Katarzyna Sokołowska 
Marek Sylburski
ISBN: 978-83-8085-203-7
Liczba stron: 204
Cena: 42,00 zł

Wpływ poglądów na nawyki, które mogą sta-
nowić większą część naszych zachowań, niesie 
ze sobą zarówno pozytywne jak i negatywne 
następstwa. Które przekonania są dla czytel-
nika pozytywne lub negatywne? Odpowiedź 
znajduje się w tej publikacji.

Rola wyobrażeń 
w osiąganiu celów  
Symulacje mentalne
Ewa Jarczewska-Gerc
ISBN: 978-83-7930-834-7
Liczba stron: 208
Cena: 45,00 zł 

Wyobrażanie sobie, że wykonuje się pewne 
czynności, aktywizuje te rejony mózgu, które 
odpowiedzialne są za programowanie danej 
czynności. Można więc daną czynność treno-
wać mentalnie, ale można też trenować fizycz-
nie. Efekty są pod wieloma względami podob-
ne. Książka ma walory nie tylko naukowe, ale 
i nadzwyczajną wartość dydaktyczną.

Pomoc psychologiczna 
chorym somatycznie  
Wybrane zagadnienia
Lidia Zabłocka-Żytka 
Ewa Sokołowska (red.)
ISBN: 978-83-8085-299-0
Liczba stron: 300
Cena: 60,00 zł

Celem publikacji jest popularyzacja najlep-
szych praktyk w  obszarze pomocy psycholo-
gicznej chorym somatycznie. Najlepszych, bo 
opartych na badaniach naukowych, modelach 
teoretycznych oraz doświadczeniach klinicz-
nych opisanych przez osoby na co dzień pracu-
jące z pacjentami.
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Jak walczyć 
z uzależnieniami?
Andrzej Augustynek
ISBN: 978-83-7641-575-8
Liczba stron: 118
Cena: 33,00 zł

Czytelnik otrzymuje publikację zawierającą ak- 
tualną wiedzę wzbogaconą badaniami i  do-
świadczeniem terapeutycznym autora na temat 
uzależnień, opisanych od strony diagnozy, roz-
powszechnienia i terapii. 

Narkotyki 
a demoralizacja  
Szansa na zmianę
Grzegorz Kudlak 
Wojciech Wypler (red.)
ISBN: 978-83-8085-616-5
Liczba stron: 226
Cena: 46,00 zł

Przedstawione opracowanie jest analizą zmie- 
niających się trendów dotyczących skutków za- 
żywania substancji psychoaktywnych, profi- 
laktyki i  czynników warunkujących rozwój 
zarówno uzależnień, jak i przestępczości nie-
letnich.

Patologia fonoholizmu  
Przyczyny, skutki 
i leczenie uzależnienia 
dzieci i młodzieży od 
telefonu komórkowego
Stanisław Kozak
ISBN: 978-83-7641-966-4
Liczba stron: 242
Cena: 48,00 zł

Informatyka i cyfryzacja objęły wszystkie dzie- 
dziny życia na świecie.
Myślą przewodnią prezentowanej książki jest 
pogląd, że świata realnego nie można zastąpić 
światem wirtualnym w  internecie czy telefo-
nie komórkowym. Nomofobia, czyli lęk przed 
odcięciem od telefonu, staje się zjawiskiem po-
wszechnym.

Uzależnienie 
od czynności  
Mit czy rzeczywistość?
Nina Ogińska-Bulik
ISBN: 978-83-7641-255-9
Liczba stron: 216
Cena: 43,00 zł

Książka omawia takie uzależnienia behawio-
ralne jak: pracoholizm, internetoholizm, jedze-
nioholizm, zakupoholizm i patologiczny hazard. 
Wskazano w niej mechanizmy rozwoju uzależ-
nienia, przedstawiono skutki nadmiernego an-
gażowania się w czynności o charakterze kom-
pulsywnym, omówiono czynniki sprzyjające 
ich rozwojowi.
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Patologie 
komunikowania 
w Internecie  
Zagrożenia i skutki  
dla dzieci i młodzieży
Stanisław Kozak
ISBN: 978-83-7930-963-4
Liczba stron: 272
Cena: 57,00 zł

Celem książki jest zaprezentowanie zagrożeń 
ze strony komputera i  Internetu dla dzieci 
i  młodzieży. Ten wspaniały wynalazek tech-
niczny to bezsprzecznie pozytywne źródło in-
formacji i pożytecznej rozrywki. Daje ogrom-
ne możliwości użytkowania i  rozwoju dzieci 
i młodzieży, pomocy w nauce, w pracy, ale nie-
sie również zagrożenia (stresy, choroby i prze-
życia traumatyczne).

Patologie w środowisku 
pracy. Zapobieganie 
i leczenie
Stanisław Kozak
ISBN: 978-83-7641-029-6
Liczba stron: 304
Cena: 53,00 zł

Po raz pierwszy w zwartym opracowaniu omó-
wiono i poddano analizie kilkanaście rodzajów 
patologii najczęściej występujących w  organi-
zacjach. Omówiono pojęcie, przyczyny, mecha-
nizmy psychospołeczne powstawania zjawisk 
patologicznych oraz ich skutki dla osób nimi 
dotkniętych, ich rodzin i zakładów pracy.

Patologie wśród dzieci i młodzieży 
Leczenie i profilaktyka
Stanisław Kozak
ISBN: 978-83-7251-798-2
Liczba stron: 264
Cena: 45,00 zł

Książka zawiera kompendium wiedzy na te-
mat patologii społecznych, które wpływają 
niekorzystnie na rozwój i zachowanie się dzie-
ci i młodzieży. Obserwujemy wzmożoną agre-
sję wśród ludzi dorosłych, ale także w środo-
wisku młodzieżowym, a nawet wśród dzieci.
Zawarte w książce informacje dotyczące róż-
nych zagrożeń dla rozwoju osobowości mogą 
dobrze służyć w  pracy samowychowawczej. 
Młodzież może kontrolować siebie, oceniając 
szanse popadania w stan uzależnienia.
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Agresja w szkole.  
Wydanie 2
Maria Libiszowska- 
-Żółtkowska
Krystyna Ostrowska
ISBN: 978-83-8085-379-9
Liczba stron: 280 
Cena: 59,00 zł

Drugie wydanie książki zawiera nową część 
dotyczącą profilaktyki agresji. Autorzy zwra-
cają uwagę na pewne izolatory agresji, które 
mogą pomóc w jej przeciwdziałaniu, zapobie-
ganiu i być pomocne w działaniach profilak-
tycznych.

Agresja ujęcie narracyjne
Przemysław Piotrowski 
(red.)
ISBN: 978-83-8085-654-7
Liczba stron: 205
Cena: 40,00 zł

Autorzy odnoszą się w książce do wybranych 
przejawów oraz mechanizmów agresji. Tym, 
co łączy wszystkie teksty, jest właśnie ana-
lizowanie ich przez pryzmat narracji, a  więc 
skupienie się na „opowieściach o agresji”, które 
są elementami otaczającej nas rzeczywistości 
społecznej.

Oblicza patologii 
zawodowych 
i społecznych
Grzegorz Ignatowski 
Łukasz Sułkowski 
Zbysław Dobrowolski 
(red.)
ISBN: 978-83-7930-761-6
Liczba stron: 320
Cena: 65,00 zł

Książka ma na celu zrozumienie zachowań pa-
tologicznych, które wpływają destrukcyjnie na  
rozwój społeczny i gospodarczy. Czytelnik może 
zapoznać się z problematyką mobbingu i kon-
formizmu. W książce nie mogło zabraknąć ana- 
lizy rozwiązań służących przeciwdziałaniu pa- 
tologiom organizacji.

Dwa oblicza traumy  
Negatywne i pozytywne 
skutki zdarzeń 
traumatycznych 
u pracowników służb 
ratowniczych
Nina Ogińska-Bulik
ISBN: 978-83-7930-776-0
Liczba stron: 220
Cena: 48,00 zł

Publikacja podejmuje niezwykle ważną proble-
matykę, jaką są następstwa doświadczonych 
zdarzeń traumatycznych występujące u praco- 
wników służb ratowniczych.
Książka jest przeznaczona dla wszystkich osób 
zainteresowanych problematyką traumy i  jej 
skutków, zwłaszcza pozytywnych. 
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Probacja 
Teoria i metodyka
Bartłomiej Skowroński
ISBN: 978-83-8085-685-1
Liczba stron: 484
Cena: 85,00 zł

Autor rewelacyjnie przedstawił w książce me- 
tody pracy kuratorów sądowych, zwracając 
szczególną uwagę na koncepcję pracy z  indy-
widualnym przypadkiem, przygotował zalece-
nia metodyczne dla polskiej kurateli, podbu-
dował je mocnym materiałem empirycznym, 
wręcz dowodowym. Rozwinął wątki teore-
tyczne i metodyczne, pomagając zrozumieć za-
chowania podopiecznych.

Zarys psychologii 
penitencjarnej  
Pomiędzy teorią 
a praktyką 
Robert Poklek
ISBN: 978-83-8085-632-5
Liczba stron: 207
Cena: 45,00 zł

Psychologia penitencjarna próbuje opisać życie 
umysłowe osób poddanych izolacji więziennej, 
sposób ich myślenia i odczuwania, wyjaśnić psy- 
chospołeczne przyczyny zachowań oraz moty-
wy, jakimi kierują się, podejmując takie, a nie 
inne działania.

Psychologia dla służb 
społecznych
Krystyna Ostrowska (red.)
ISBN: 978-83-7930-796-8
Liczba stron: 460
Cena: 65,00 zł

Książka obejmuje wszystkie istotne elementy 
wiedzy psychologicznej, które powinna posia- 
dać osoba pracująca na rzecz innych ludzi, po-
magająca im w  rozwoju oraz w  normalnym 
funkcjonowaniu społecznym i indywidualnym. 
Przygotowana przez praktyków i  teoretyków 
stanowi cenne źródło wiedzy.

Profilaktyka 
i resocjalizacja 
nieletnich zagrożonych 
uzależnieniem 
od środków 
psychoaktywnych
Tomasz Janusz Wach
ISBN: 978-83-7930-295-6
Liczba stron: 430
Cena: 76,00 zł 

Książka stanowi kompendium wiedzy nt. spe-
cyfiki problemu wchodzenia w obszar zagro-
żenia uzależnieniem od środków psychoak-
tywnych, w tym od alkoholu. Pokazane zostały 
konteksty sytuacji społeczno-prawnych nielet-
nich sprawców czynów zabronionych.
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Współczesne modele 
i strategie resocjalizacji 
Robert Opora 
Radosław Breska 
Joanna Jezierska 
Małgorzata Piechowicz 
(red.)
ISBN: 978-83-8085-324-9
Liczba stron: 312
Cena: 60,00 zł

Książka prezentuje nowatorskie spojrzenie na 
zagadnienia dotyczące resocjalizacji. Celem pu- 
blikacji jest opisanie modeli resocjalizacyjnych 
oraz praktycznych strategii przydatnych w pra-
cy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i do-
rosłymi. 

Resocjalizacja  
(nie)urojona  
O zawłaszczaniu 
przestrzeni 
penitencjarnej
Piotr Stępniak
ISBN: 978-83-8085-257-0
Liczba stron: 412
Cena: 75,00 zł

Niniejsza książka to odważna, bezkompromiso-
wa ocena stanu polskiej myśli resocjalizacyjnej, 
która koncentruje się na tym, czego w więzieniu 
w  resocjalizacji osiągnąć nie można. Pokazuje 
jej płytkość i schematyzm. Ma zatem przewie-
trzyć tę myśl o  nowe idee, sprowokować do 
dyskusji nad wątłością nauki uniwersyteckiej, 
która oderwała się od rzeczywistości.

Zmiana przekonań 
utrudniających 
adaptację społeczną 
u wychowanków 
Młodzieżowego 
Ośrodka 
Wychowawczego
Justyna Siemionow
ISBN: 978-83-8085-210-5
Liczba stron: 221
Cena: 48,00 zł

Istotą zmiany w  funkcjonowaniu młodego  
człowieka o  zaburzonym procesie socjalizacji 
jest modyfikacja jego dominujących przekonań 
w oparciu, o które interpretuje on różne infor-
macje dotyczące siebie, innych oraz otaczającej 
rzeczywistości. Każda trwała zmiana zacho-
wania wymaga także zmiany poznawczej.

Instytucjonalna 
resocjalizacja 
nieletnich. Wyzwania 
i perspektywy rozwoju 
Grzegorz Kudlak (red.)
ISBN: 978-83-8085-165-8
Liczba stron: 165
Cena: 40,00 zł

W publikacji podjęto rozważania nt. funkcjono-
wania zakładów poprawczych i  schronisk dla 
nieletnich. Problematykę ujęto z  perspektywy 
psychologicznej, pedagogicznej i  prawnej, do-
starczając wiedzy i nowych koncepcji dotyczą-
cych aktualnych wyzwań i perspektyw rozwo-
ju tych instytucji w Polsce.
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Wsparcie społeczne 
osób stygmatyzowanych  
Wirtualne grupy 
samopomocowe
Marta Kondracka-Szala
ISBN: 978-83-8085-014-9
Liczba stron: 204
Cena: 45,00 zł

Publikacja daje szerokie spojrzenie na obecną 
w  społeczeństwie polskim stygmatyzację osób 
chcących popełnić samobójstwo, osób homo- 
seksualnych, dotkniętych niepełnosprawnością, 
schizofrenią, przemocą w rodzinie czy alkoho-
lizmem ich bliskich. Wskazuje duże znaczenie 
wirtualnych grup samopomocowych jako źró-
dła wsparcia.

Praktyka pracy 
socjalnej
Ewa Grudziewska 
Mieczysław Sędzicki 
(red.)
ISBN: 978-83-8085-583-0
Liczba stron: 213
Cena: 45,00 zł

Książka ma na celu wskazanie kierunków 
zmian roli i  znaczenia pracy socjalnej w Pol-
sce. Zwrócono uwagę na kształcenie pracow-
ników socjalnych w kontekście wyzwań, jakie 
wyznaczają zachodzące zmiany społeczne oraz 
rozwiązania praktyczne stosowane w  pracy 
z seniorami, rodzinami czy osobami bezrobot-
nymi.

Funkcjonowanie 
psychospołeczne 
przyszłych pedagogów 
resocjalizacyjnych  
Diagnoza weryfikacyjna 
programu zajęć 
fakultatywnych
Ewa Grudziewska 
Agnieszka Lewicka- 
-Zelent
ISBN: 978-83-7930-942-9
Liczba stron: 172
Cena: 40,00 zł

Zaprezentowana w publikacji autorska propozy-
cja zajęć fakultatywnych dla studentów pedago-
giki resocjalizacyjnej dotyczy przede wszystkim 
rozwijania ich empatii, postawy egzystencjalnej 
„być”, przejawiającej się otwartością na drugiego 
człowieka i odpowiedzialnością za niego.

Rozwój koncepcji pracy 
socjalnej na świecie  
Jedna czy wiele?
Jerzy Szmagalski
ISBN: 978-83-8085-655-4
Liczba stron: 318
Cena: 60,00 zł

Celem autora było m.in. zapoznanie czytelnika 
z głównymi wątkami wokół debaty o rozwoju 
koncepcji pracy socjalnej. Autor skłania ku re-
fleksjom nad tożsamością pracy socjalnej „jed-
na czy wiele?”.
Należy zważyć, że tożsamość pracy socjalnej 
nie musi być taka sama niezależnie od szero-
kości geograficznej.
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Praca socjalna
Paweł Stanisław  
Czarnecki
ISBN: 978-83-7641-771-4
Liczba stron: 262
Cena: 52,00 zł 

Publikacja jest pierwszym w Polsce podręczni-
kiem dotyczącym pracy socjalnej, ujmującym 
całkowitą jej problematykę (historię, teorię, 
metodykę, etykę, profilaktykę, problemy zawo- 
dowe pracowników socjalnych, regulacje praw- 
ne tego zawodu).

Bezpieczeństwo pracy 
pracownika socjalnego  
Niech ktoś nas 
wysłucha
Anna Dunajska 
Marcin Boryczko
Aneta Grodzicka
Marcin Krause
ISBN: 978-83-8085-266-2
Liczba stron: 236
Cena: 49,00 zł

Pierwsze w Polsce opracowanie problemu bez-
pieczeństwa pracowników socjalnych oraz agre-
sji kierowanej do nich przez klientów. Zawarte 
w  książce rzetelne ogólnopolskie badania son-
dażowe stanowią nie tylko wartość poznawczą, 
ale powinny być podstawą do dyskusji na temat 
bezpieczeństwa pracowników socjalnych.

Kompetencje 
mediacyjne w profesji 
pracownika socjalnego
Ewa Grudziewska 
Agnieszka Lewicka- 
-Zelent (red.)
ISBN: 978-83-7930-843-9
Liczba stron: 170
Cena: 40,00 zł 

Pracownik socjalny powinien legitymować się 
szerokim wachlarzem kompetencji, od wiedzy 
począwszy na różnego rodzaju umiejętno- 
ściach społecznych skończywszy. 
Książka ma na celu pokazanie, jaka jest wiedza 
pracowników socjalnych nt. mediacji oraz dia-
gnoza kompetencji mediacyjnych w tej grupie 
zawodowej.

Praca socjalna z osobą 
uzależnioną  
i jej rodziną
Katarzyna Maria  
Wasilewska-Ostrowska 
(red.)
ISBN: 978-83-7930-481-3
Liczba stron: 338
Cena: 62,00 zł 

W  publikacji zostały omówione wybrane pro-
blemy jakie może napotkać pracownik socjalny 
w pracy z osobą uzależnioną. Wyjaśniono isto-
tę i  opisano profilaktykę uzależnień. To pra-
ca przydatna w  praktyce, zwłaszcza dla osób 
wchodzących w zawód pracownika socjalnego 
lub o tym myślących.
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Ach! Korporacja!
Jolanta Łuczkowska
ISBN: 978-83-8085-729-2
Liczba stron: 226
Cena: 39,00 zł

Autorka prowadzi czytelników przez swoją his- 
torię korporacyjnego życia, zmusza do autoref- 
leksji tych wszystkich, którzy chcą się zatrzy-
mać i  odpowiedzieć na pytanie „co dalej?”. 
Książka może być inspiracją dla pracowników 
szukających drogi rozwoju.

Czas wolny małych 
dzieci w świecie 
realnym i wirtualnym 
Aneta Jegier (red.)
ISBN: 978-83-7930-925-2
Liczba stron: 179
Cena: 40,00 zł

Poradnik jest przeznaczony dla rodziców, opie- 
kunów, wychowawców i  nauczycieli małych 
dzieci. Stanowi źródło wiedzy o prawidłowo-
ściach spędzania czasu wolnego i  znaczeniu 
tego czasu dla rozwoju dziecka. Zawiera wska-
zówki, konkretne propozycje i  rady dla doro-
słych zajmujących się dziećmi.

Niezbędnik uważnego 
kierowcy
Katarzyna  
Kozak-Piskorska 
Agata Sobiecka
ISBN: 978-83-8085-613-4
Liczba stron: 214
Cena: 39,00 zł

Poradnik ma pomóc kierowcom zrewidować 
swoje postawy i nawyki determinujące bezpie-
czeństwo ich i innych uczestników ruchu dro-
gowego. W  przystępny sposób wyjaśnia pro-
cesy psychologiczne i fizjologiczne zachodzące 
w mózgu człowieka oraz sposoby zarządzania 
nimi, tak aby stawać się spokojnym i skoncen-
trowanym kierowcą.

Czas wolny 
i niepełnosprawność
Wojciech Sroczyński 
Leszek Ploch
ISBN: 978-83-8085-416-1
Liczba stron: 192
Cena: 45,00 zł

Praca poświęcona została organizacji czasu wol- 
nego w kontekście analizy teoretycznego dorob- 
ku, jak też perspektyw, oczekiwań i potrzeb dzie- 
ci, młodzieży, rodziny oraz osób z niepełnospra- 
wnością.
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Podstawy statystyki  
dla psychologów 
Podręcznik akademicki 
Wydanie 3 poprawione
Wiesław Szymczak
ISBN: 978-83-8085-686-8
Liczba stron: 440
Cena: 70,00 zł 

W trzecim wydaniu podręcznika znalazły się: 
zagadnienia oceny niezależności między dwie-
ma zmiennymi dyskretnymi, porównywanie 
wartości oczekiwanych i  metody regresyjne: 
modele regresji liniowej i modele regresji logi-
stycznej. Omawiane metody uzupełniono o oce-
ny wielkości efektu w konkretnych metodach. 

Abstynencja  
czy ograniczanie picia? 
Znaczenie zasobów 
w przewidywaniu 
abstynencji osób 
uzależnionych od 
alkoholu we wczesnej 
fazie zdrowienia
Robert Modrzyński
ISBN: 978-83-8085-401-7
Liczba stron: 191
Cena: 42,00 zł 

Książka odpowiada na pytania, czy można prze- 
widywać abstynencję u osób uzależnionych od 
alkoholu oraz jak to robić i, u których osób war-
to stosować model terapii oparty na abstynen-
cji, a w stosunku do jakich pacjentów wykorzy-
stywać podejście ograniczania picia?

Przygotowanie 
pracy dyplomowej 
z pedagogiki 
Jak napisać dobrą 
pracę? Rozwiązania 
praktyczne. Narzędzia 
badawcze
Stanisław Korczyński
ISBN: 978-83-7930-014-3
Liczba stron: 295
Cena: 59,00 zł 

Książka przeznaczona jest dla studentów przy-
gotowujących prace dyplomowe z pedagogiki. 
Autor wyjaśnia w niej, jak poprawnie napisać 
pracę licencjacką lub magisterską. Podaje wie-
le cennych informacji metodologicznych, ilu-
strowanych licznymi przykładami.

Kobiety i rodziny 
powstańców 
styczniowych zesłanych 
w głąb Rosji 
Agata Markiewicz
ISBN: 978-83-8085-504-5
Liczba stron: 254
Cena: 40,00 zł 

Bohaterami tej książki są osoby najbliższe 
uczestnikom spisków i walk – rodzice, dzieci, 
ale głównie kobiety: żony, matki i  siostry. To 
one znalazły się przed trudnym wyborem – po-
żegnać najbliższe im osoby na długie lata czy 
dzielić najpierw trudy podróży, a następnie ży-
cia w surowych warunkach Syberii.
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Książki wydawnictwa Difin są dostępne
w wybranych księgarniach na terenie całego kraju.
Adresy najbliższych punktów sprzedaży można 
odszukać w księgarni internetowej 
w zakładce „Gdzie kupić”.

Zapraszamy do współpracy

Zamówienia
Odbiór własny po wcześniejszym złożeniu zamówienia:

W siedzibie firmy – Difin Spółka Akcyjna
ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa

Telefonicznie:  533 32 94 06, 22 851 45 61, 62 wew. 109, 114
E-mailem: handlowy@difin.pl
Księgarnia internetowa: www.ksiegarnia.difin.pl

W księgarni internetowej zapewniamy:
•  atrakcyjne ceny
•  rabaty dla stałych odbiorców
•  promocje
•  sprawną i szybką obsługę
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