
Innowacyjne metody i narzędzia pracy wychowawczej 
(bibliografia w wyborze) 

  
Książki: 
 
1. Aktywność opiekuńczo-wychowawcza wobec współczesnych wyzwań / redakcja Andrzej 

Łuczyński, Ilona Gumińska-Sagan ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk 
Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. 

Sygnatura: 114215 
Teoretyczne podstawy aktywności opiekuńczo-wychowawczej  Humanistyczny horyzont 

opieki - Andrzej J. Sowiński  Moralne i religijne uwarunkowania aktywności społecznej i 
opiekuńczej - Roman Jusiak  Wychowanie jako aktualizacja życia osobowego i usprawnienie 
cnót - Barbara Kiereś  Problematyka godności ludzkiej w resocjalizacji - Tomasz Wach  
Środowisko rodzinne jako podstawowy czynnik rozwoju człowieka - Ilona Gumińska-Sagan  
Konsekwencje pragmatyzacji świadomości w okresie dorastania - Elżbieta Jurak  Pojęcia opieki 
i wychowania. Uwagi na marginesie badań przedmiotowych - Piotr Magier   Metodyka pracy 
pedagogicznej  Opiekun-wychowawca - Roman Jusiak  Aktywność opiekuńczo-wychowawcza 
a zjawisko ekskluzji społecznej wśród współczesnej młodzieży - Andrzej Łuczyński  Dialog 
rodziców z dzieckiem w środowisku rodzinnym - Sławomir Cudak  Rola asystenta rodziny we 
wspomaganiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny wieloproblemowej - Ewelina Okrutna  
Realizacja funkcji opiekuńczej w wybranych szkołach podstawowych w Świdniku - Marta 
Buk-Cegiełka  Opieka społeczna w Izraelu w kontekście współczesnych uwarunkowań - Alicja 
Orzeszek  Przedsięwzięcia opiekuńczo-wychowawcze wobec i z udziałem seniorów na 
przykładzie Polski i Niemiec - Małgorzata Szadłowska   Praktyka opiekuńczo-wychowawcza  
Trening kompetencji liderskich dla pedagogów - wybrane rekomendacje metodyczne - Tomasz 
Wach  Wpływ środowisk wychowawczych na kształtowanie zachowań zdrowotnych młodzieży 
- Agnieszka Linca-Ćwikła  Środowiskowe Domy Samopomocy jako forma zaspokojenia potrzeby 
opiekuńczo-wychowawczej we współczesnym systemie socjalnym - Karolina Mirosław  
Aktywność opiekuńcza w rodzinie dysfunkcyjnej. Z doświadczenia asystenta rodziny - Agnieszka 
Kozik  Wzmacnianie aktywności twórczej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - 
Kamila Farbiszewska-Arent  Praca pedagogiczna na ulicy jako innowacyjna metoda pracy z 
dziećmi i młodzieżą ze środowisk marginalizowanych - Karolina Garbacz  "Nasz Dom" im. 
Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej w Tuligłowach - Natalia Osińska  Idea uniwersytetu służącego prawdzie 
według św. Jana Pawła II - Joanna Kopacz. 

 
 
2. Alternatywy w edukacji / pod redakcją naukową Bogusława Śliwerskiego i Andrzeja 

Rozmusa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i 
Zarządzania, 2018. 

Sygnatura: 115492 
Edukację alternatywną można postrzegać jako swoistą reakcję obronną rodziców, uczniów, 

nauczycieli, a także badaczy na masowy charakter edukacji, obecną w niej przemoc 
strukturalną, symboliczną, przejawy ukrytego programu. Pojęcie edukacji alternatywnej weszło 
na dobre do języka współczesnej polskiej pedagogiki - nie tylko za sprawą praktyk edukacyjnych 
odmiennych od masowego kształcenia, ale także publikacji: monografii, prac zbiorowych i 
artykułów. Pierwsze z nich pojawiły się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
XX wieku, gdy opadła ideologiczna kurtyna izolująca nas od zachodniej myśli pedagogicznej. 
Dopiero wtedy możliwe było upowszechnienie na przykład: montessoriańskiej, freinetowskiej, 



waldorfskiej, antypedagogicznej czy gestaltowskiej myśli i praktyki, a także tekstów Ivana 
Illicha, Johna Holta, Hubertusa von Schoenebecka i wielu innych autorów. Podkreślić trzeba 
szczególną rolę Bogusława Śliwerskiego, który jest nie tylko współredaktorem niniejszej książki, 
ale od wielu lat także promotorem i propagatorem ruchu odnowy edukacji, aktywnym 
organizatorem cyklu międzynarodowych konferencji poświęconych edukacji alternatywnej, 
autorem monografii i redaktorem naukowym pierwszych publikacji zbiorowych na ten temat. 

 
 
3. Być (nie)zwykłym wychowawcą : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas 

starszych szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych / Anna Konarzewska. - 
Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2019. 

Sygnatura: 34930, 115690, 116320 P 
Prezentowana publikacja to zbiór scenariuszy na lekcję wychowawczą, odpowiadającą 

oczekiwaniom współczesnej młodzieży. Poruszane są tutaj zagadnienia bardzo ważne, a 
jednocześnie trudne: bliższe poznanie uczniów, nawiązanie z nimi więzi i zbudowanie relacji 
pozwalającej na rozmowę na każdy temat. 

 
 
4. Cogito - szkoła z własnym obliczem / Marzena Kędra. - Kraków : Impuls, 2021. 
Sygnatura: 116766 
Dzięki takim książkom możemy tak, jak Autorka, niejako metaforycznie wchodzić w relacje z 

sobą, by dzięki nim niekoniecznie coś powielać, dosłownie naśladować, ale może spróbować 
dzielić się z innymi także własnymi rozwiązaniami. Zachęcam zatem nie tylko do lektury tak 
wyjątkowej w treści i formie książki, ale także wprowadzenia do współczesnej polskiej 
pedagogiki szkolnej własnego doświadczenia, rozwiązań czy efektów twórczych dokonań. 
Freinet oczekiwał tego od nas, od nauczycieli z pasją realizujących swoją profesję. Każdy z nas 
może dodać kropelkę kruszącą beton nonsensownej i mniej wartościowej edukacji. Trzeba tylko 
mieć odwagę, zaryzykować, podjąć wysiłek i rzucić "ziarno" na podatny grunt oczekujących na 
naszą pedagogię dziecięcych serc, umysłów i rąk.  Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski 

 
 
5. Innowacje w nauczaniu szkolnym / Erich Petlák ; tłumaczenie Artur Sobótka. - Kraków : 

Wydawnictwo Petrus, 2017. 
Sygnatura: 114692 
Ta książka może stanowić doskonały materiał do samokształcenia, jak również do 

prowadzenia szkoleń nauczycieli w większych grupach w zakresie innowacyjnego podejścia do 
edukacji. W interesie uczących się jest, aby w szkole otrzymali szansę do wykazania się 
aktywnością, a nie tylko biernego słuchania i pamięciowego utrwalania treści edukacyjnych. Do 
tego potrzeba przygotowanych nauczycieli gotowych zmniejszyć liczbę zajęć prowadzonych 
metodą podającą, która - jak pokazują badania - jest jedną z najmniej efektywnych metod 
dydaktycznych. Odpowiedź na pytanie - czym można zastąpić metodę podającą? - znajduje się 
na kartach tej książki. 

 
 
6. Metoda Montessori w domu : 80 zabaw edukacyjnych / Delphine Gilles Cotte ; 

[tłumaczenie Katarzyna Skawran ; ilustracje Severine Cordier]. - Warszawa : Wydawnictwo RM, 
2017. 

Sygnatura: 113360 



„Naucz mnie robić to samodzielnie” - to zdanie doskonale definiuje pedagogikę Marii 
Montessori. Małemu człowiekowi należy dać możliwość działania, odpowiednio do jego wieku i 
umiejętności, by mógł się prawidłowo rozwijać. Metoda Montessori w domu to 80 rozwijających 
zabaw edukacyjnych wykorzystujących zalety pedagogiki Marii Montessori. Możesz je 
realizować z dzieckiem w domu, używając do tego zestawów, które sami przygotujecie. 
Będziecie się świetnie bawić, a przy okazji twoje dziecko rozwinie koordynację ruchową i 
samodyscyplinę, uwrażliwi zmysły, nabierze pewności siebie i stanie się bardziej samodzielne. 

 
 
7. Minimediacje z dziećmi : o dzieleniu się, docenianiu, przepraszaniu i świętowaniu : 

opowieści i ćwiczenia spójne z ideami Porozumienia bez przemocy / Katarzyna Dworczyk. - 
Poznań : Klett Polska sp. z o.o., © 2019. 

Sygnatura: 116983 
Książka pomaga zrozumieć, na czym polega rozwiązywanie sytuacji konfliktowych z dziećmi 

w duchu porozumienia bez przemocy. Jest kierowana zarówno do rodziców chcących wzmocnić 
swoją relację z dzieckiem, jak i do nauczycieli, którzy w codziennej pracy ze względu na jej 
specyfikę wykorzystują rozmaite metody wychowawcze.  Propozycja obejmuje 20 opowiadań, 
będących wprowadzeniami do ćwiczeń, a także teorię na temat poszczególnych zagadnień. W 
każdym rozdziale określono czas realizacji tematu i wymieniono materiały potrzebne do 
wykonania ćwiczeń.  Katarzyna Dworaczyk jest mediatorką i trenerką komunikacji. Należy do 
międzynarodowego zespołu trenerów skupionych wokół Porozumienia bez przemocy. Z 
elementów poznanych metod i podejść terapeutycznych stworzyła model towarzyszenia w 
rozwiązywaniu konfliktów SNO, który sprawdza się w przedszkolach, szkołach, domach i 
biznesie. Publikuje, prowadzi warsztaty i wykłady budujące porozumienie oraz wzbogacające 
relacje. 

 
 
8. Momenty wychowawcze / Janusz Korczak ; [opracowanie tekstu Elżbieta Cichy ; 

opracowanie graficzne Agnieszka Cieślikowska]. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2017. 
Sygnatura: 114281, 114282 
Książka „Momenty wychowawcze” autorstwa Janusza Korczaka wydana nakładem Rzecznika 

Praw Dziecka. Jest to praca w szczególny sposób adresowana do młodych nauczycieli, którzy 
uczą się obserwować, rozumieć dziecko i rozmawiać z nim. Dzisiejsi badacze Korczaka nazywają 
ten wzorzec metodyczny „uczeniem się dziecka” i „uczeniem się od dziecka”. Momenty 
wychowawcze można potraktować jako specjalny rodzaj nauczycielskiego podręcznika czy 
przewodnika, pokazującego nauczycielowi, jak poznawać dziecko i jak kształtować siebie w 
kontakcie z nim. Takie zadania stawia przed swoimi adeptami współczesna pedagogika. 

 
 
9. Montessori : nowoczesne podejście : wprowadzenie do metody Montessori dla rodziców i 

nauczycieli / Paula Polk Lillard ; przekład Katarzyna Masłowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis 
- Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019. 

Sygnatura: 115583 
Klasyczna książka na temat pedagogiki Montessori - nareszcie po polsku! Paula Polk Lillard 

zdołała przywołać poglądy wybitnej włoskiej lekarki wyraźnie i jasno, zwracając się do 
wszystkich, którzy chcą jej słuchać. W przeciwieństwie do wielu autorów piszących o pedagogice 
Montessori nie uległa pokusie, by przedstawić własną interpretację tej metody lub jej 
podstawowe cechy wraz z gotową krytyką. Zamiast tego w pewnym sensie pozwoliła 
Montessori mówić samej za siebie, dzięki czemu czytelnicy mogą wyciągnąć własne wnioski. 



Niniejszą książkę, będącą wprowadzeniem do myśli Montessori, można polecić nie tylko 
profesjonalistom zajmującym się jednostką ludzką. Powinni ją również przeczytać sami rodzice i 
wychowawcy, jest bowiem jedną z najlepszych publikacji poświęconych wspomnianej 
problematyce. 

 
 
10. Nowa szkoła : zmianę edukacji warto zacząć przy tablicy / Anna Szulc. - [Szczecin] : 

Wydawnictwo Natuli, 2019. 
Sygnatura: 115687 
Jedna z liderek zmian w polskiej szkole - Anna Szulc. Nauczycielka matematyki z liceum w 

Zduńskiej Woli napisała książkę, która pokazuje, jak krok po kroku zmienić swój warsztat pracy 
nauczyciela. W jaki sposób z nauczyciela pruskiego stać się nauczycielem empatycznym.  
Autorka, zainspirowana Porozumieniem bez Przemocy, przez lata udoskonalała narzędzia oraz 
metody nauczania. W książce dzieli się z czytelnikami spostrzeżeniami na temat 
(nie)skuteczności tradycyjnego systemu oceniania, prac domowych, sprawdzianów i egzaminów, 
a także efektów stosowania metod aktywizujących, informacji zwrotnej, budowania dobrych 
relacji z uczniami i rodzicami oraz dbania o pozytywną atmosferę podczas lekcji. 

 
 
11. Nowe cyfrowe dzieciństwo : jak wychowywać dzieci, by radziły w sobie w usieciowionym 

świecie / Jordan Shapiro ; przekład Ewa Pater-Podgórna. - Warszawa : Mamania - Grupa 
Wydawnicza Relacja, copyright 2020. 

Sygnatura: 116060 
„Nasz opór przed cyfrową zabawą jest jak opór Sokratesa przed słowem pisanym. Jest 

daremny. Twoje dzieci potrzebują twojej pomocy. I łatwo ją zapewnić. Rodzice, dzieci i rodziny 
po prostu muszą zacząć bawić się razem w cyfrowym świecie”. Jordan Shapiro „Nowe 
dzieciństwo” Prowokujące spojrzenie na nowy zdigitalizowany krajobraz dzieciństwa ze 
wskazówkami, jak się w nim poruszać. Opierając się na przełomowych badaniach w dziedzinie 
ekonomii, psychologii, filozofii oraz edukacji, Jordan Shapiro w „Nowym dzieciństwie” pokazuje, 
jak technologia prowadzi ludzkość w kierunku świetlanej przyszłości, w której nasze dzieci będą 
mogły tworzyć nowe, lepsze modele globalnego zaangażowania obywatelskiego, łączności i 
społeczności.  Shapiro oferuje konkretne, praktyczne rady, jak efektywnie wychowywać i 
edukować dzieci w zglobalizowanym nowym świecie oraz zapewnia narzędzia i techniki 
wykorzystywania technologii do komunikowania się z dziećmi i pomagania im w nauce i 
rozwoju. Porównuje on obecny okres do innych wielkich technologicznych rewolucji w historii 
ludzkości i przedstawia zabawne mikro-historie elementów kultury takich jak piaskownica, 
malowanie palcami, rodzinny obiad i inne. 

 
 
12. Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się /  Marzena 

Żylińska (redakcja). - Stary Toruń : Edukatorium Marzena Żylińska, 2019. 
Sygnatura: 115729 
Praca zbiorowa (na 404 stronach) pod redakcją dr Marzeny Żylińskiej to kompendium wiedzy 

na temat: - wszystkich obecnych aktualnie w polskiej edukacji koncepcji wywodzących się z 
nurtu Nowego Wychowania, - neurodydaktyki oraz - szkół demokratycznych i unschoolingu.  O 
poszczególnych metodykach piszą eksperci, którzy od lat propagują nowoczesną edukację 
opartą o jak najlepsze wzorce, które powstały na przełomie XIX i XX wieku. Całość okraszona 
bogatym komentarzem psychologa Marcina Jaracza oraz neurodydaktyka dr Marzeny Żylińskiej.   
Na dzieło składają się rozdziały, w których autorzy opisują każdą z koncepcji pedagogicznych, 



uzupełnione przez spojrzenie przez pryzmat wiedzy o mózgu i uczeniu się. Jest to pierwsza taka 
książka na rynku edukacyjnym, która jest podsumowaniem  kilkunastu lat pracy edukatorów, 
dla których zmiana podejścia do uczenia się stała się misją ich życia. 

 
 
13. O kształtowaniu się człowieka / Maria Montessori ; przekład Luiza Krolczuk-Wyganowska 

; redakcja naukowa polskiego wydania Sylwia Camarda. - Wydanie I (1 dodruk). - Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN ; [Poznań] : we współpracy z Fundacją Villa Montessori, 2020. 

Sygnatura: 116248 
Ponad 100 lat temu Maria Montessori stworzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe 

światło na pedagogikę, akcentując pracę „dla dziecka” i odkrywając jego naturalny, kierowany 
wewnętrznymi siłami rozwój. W myśl tej metody dla prawidłowego rozwoju dziecka należy 
stworzyć mu przestrzeń pozwalającą na rozwijanie spontaniczności i twórczości oraz umożliwić 
wszechstronny rozwój psychofizyczny, kulturalny i społeczny. Maria Montessori określała 
dzieciństwo jako okres „życia wewnętrznego”, który prowadzi do rozwoju i doskonałości, zaś 
wartość środowiska wychowawczego mierzyła dostępnością środków niezbędnych do realizacji 
tego procesu. O kształtowaniu się człowieka to książka, w której Maria Montessori wyjaśnia 
podwaliny swojej koncepcji naturalnego rozwoju dziecka oraz metody, którą określa jako 
„pomoc w zdobywaniu przez ludzką osobowość niezależności, środek do uwalniania ludzkiej 
niezależności z opresji uprzedzeń ciążących od zamierzchłych czasów na edukacji”. 

 
 
14. Przedszkole z pomysłem : plan daltoński krok po kroku / Ewa Janus. - Grabina : 

SOR-MAN, 2020. 
Sygnatura: 116981 
W książce "Przedszkole z pomysłem. Plan daltoński krok po kroku" czytelnik znajdzie przede 

wszystkim spójny i całościowy program dydaktyczno – wychowawczy, stworzony na bazie 
doświadczeń nauczycielki przedszkola, która przełożyła idee planu daltońskiego na konkretne 
działania w poszczególnych grupach swoich podopiecznych. Początkujący nauczyciele znajdą 
tam wiele praktycznych informacji oraz zadań i zabaw, gotowych do przeniesienia na ich grunt 
przedszkolny.  Doświadczeni nauczyciele, osoby zafascynowane koncepcją planu daltońskiego 
mogą odnaleźć w książce swoje własne przeżycia, sukcesy i porażki. Autorka książki kładzie też 
ogromny nacisk na wartość i znaczenie refleksji w procesie edukacji, dając nauczycielom i 
rodzicom cenny materiał do dodatkowych przemyśleń. 

 
 
15. Scenariusze zajęć z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych 

dzieci i młodzieży w szkole podstawowej / Magdalena Wegner-Jezierska ; [ilustracje: Dawid 
Żabiński]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020. 

Sygnatura: 116717 
Książka zawiera program lekcji wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej na 

wszystkich poziomach klas. Celem proponowanych zajęć jest poszerzenie kompetencji 
emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci oraz młodzieży. Umiejętności te mają bezpośredni 
wpływ na relacje pomiędzy uczniami, wzajemną tolerancję i akceptację. Każdy scenariusz 
zawiera informacje, jakie przybory i narzędzia potrzebne są do skutecznego przeprowadzenia 
lekcji. Nauczyciel otrzymuje gotowy opis treści do przekazania oraz tabele z podpowiedziami 
prawidłowych odpowiedzi. Załączone są także potrzebne karty pracy dla uczniów. Skrypty 
przygotowane są w taki sposób, aby przeprowadzenie lekcji z zakresu rozwoju kompetencji 



emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży mógł przeprowadzić każdy nauczyciel, 
niezależnie od profilu swojego wykształcenia   Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 
 
16. W szkole wcale nie chodzi o szkołę / Ewa Radanowicz. - [Głogów] : Wydawnictwo Sensor 

Justyna Radanowicz, copyright 2020. 
Sygnatura: 116098 
Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, „co jest dziś ważne w szkole?” i zawiera liczne 

przykłady budowania nowoczesnej szkoły i warsztatu pracy nauczyciela XXI w. Przedstawia 
historie i inspiracje ludzi, którzy wypracowali oryginalny model pracy pozwalający reformować ́
polską szkołę publiczną. Model ten stał się dobrą praktyką w sferze edukacji i kolejne placówki 
wdrażają ̨go u siebie.     "Chciałabym, aby moja książka dodała Wam wiary w siebie, w ludzi, 
których spotykacie i z którymi pracujecie, oraz w to, co robicie."                                                                                                                
Ewa Radanowicz 

 
 
17. Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje 

miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Katarzyna Skolimowska, 
Marzena Kud. - Warszawa : Difin, 2017. 

Sygnatura: 114191 
Nowoczesny podręcznik dla wychowawców, nauczycieli, rodziców, opiekunów, dzięki 

któremu lekcje wychowawcze zamienią się w budującą przygodę po własne marzenia.  Książka 
jest pierwszą pozycją na rynku umożliwiającą rozwój osobisty od najmłodszych lat. Stanowi 
zbiór kompetencji miękkich, umiejętności osobistych, które pomogą w dorosłym życiu znaleźć 
wymarzoną pracę, ustalić swoje priorytety, samodzielnie podejmować decyzje i odnieść sukces. 
To 27 scenariuszy zajęć rozwijających kreatywność, inteligencję emocjonalną, analityczne 
myślenie, poczucie własnej wartości od najmłodszych lat. Pozycja okraszona została 
wyjątkowymi rysnotkami aktywizującymi neurony do pracy zgodnie z nowoczesnym nurtem 
neurodydaktyki.  Dla kogo jest ta książka?  - dla nauczycieli, którzy chcą zrewolucjonizować 
swoje nauczanie, - dla wychowawców, którzy chcą, aby spotkania z nimi, - dla nauczycieli, 
którzy dbają o swój rozwój osobisty i rozwój swoich uczniów, - dla tych, którzy nie znoszą 
szkolnej sztampy i nudy, - dla tych, którzy chcą, aby ich podopieczni osiągnęli życiowy sukces, ale 
nie wyścig szczurów.  Partnerzy: inspiracjedlaszkoly.pl, edunews.pl, fitspirit.pl, 
glospedagogiczny.pl, magazyn wychowawcy Sygnał, Szkoła Umiejętności Miękkich. 
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