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Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych

Rozwój dziecka.
Wczesny wiek szkolny
Anna Kamza
ISBN: 978-83-61693-52-9

Rozwój dziecka.
Środkowy wiek szkolny
Małgorzata Rękosiewicz, Paweł Jankowski
ISBN: 978-83-61693-53-6

Rozwój nastolatka.
Wczesna faza dorastania
Konrad Piotrowski, Beata Ziółkowska,
Julita Wojciechowska
ISBN: 978-83-61693-54-3

Rozwój nastolatka.
Późna faza dorastania
Konrad Piotrowski, Julita Wojciechowska,
Beata Ziółkowska
ISBN: 978-83-61693-55-0

rec. prof. dr hab. Barbara Bokus,
Wydział Psychologii,
Uniwersytet Warszawski

Seria I
Rozwój w okresie dzieciństwa
i dorastania

Opieka i wychowanie.
Wiek przedszkolny
Joanna Matejczuk
ISBN: 978-83-61693-60-4

Opieka i wychowanie.
Wczesny wiek szkolny
Sławomir Jabłoński, Aleksandra Ratajczyk
ISBN: 978-83-61693-61-1

Opieka i wychowanie.
Środkowy wiek szkolny
Ewa Filipiak,
Ewa Lemańska-Lewandowska
ISBN: 978-83-61693-62-8

Opieka i wychowanie.
Wczesna faza dorastania
Ewa Filipiak,
Ewa Lemańska-Lewandowska
ISBN: 978-83-61693-63-5

Opieka i wychowanie.
Późna faza dorastania
Ewa Filipiak, Małgorzata Wiśniewska
ISBN: 978-83-61693-64-2

rec. prof. dr hab. Maria Ledzińska,
Wydział Psychologii
Uniwersytet Warszawski

Seria II
Opieka i wychowanie w okresie
dzieciństwa i dorastania

Co
się
Rozwój dziecka.
Wiek przedszkolny
Joanna Matejczuk
ISBN: 978-83-61693-51-2

Opieka i wychowanie.
Wczesne dzieciństwo
Karolina Appelt, Monika Mielcarek
ISBN: 978-83-61693-59-8

Edukacja przedszkolna
Marta Molińska, Aleksandra Ratajczyk
ISBN: 978-83-61693-81-9

Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Murawska
ISBN: 978-83-61693-82-6

Edukacja szkolna:
środkowy wiek szkolny
Ewa Filipiak, Joanna Szymczak
ISBN: 978-83-61693-83-3

Edukacja szkolna i pozaszkolna:
wczesna faza dorastania
Ewa Filipiak, Adam Mroczkowski
ISBN: 978-83-61693-84-0

Edukacja szkolna i pozaszkolna:
późna faza dorastania
Ewa Filipiak, Goretta Siadak
ISBN: 978-83-61693-85-7

rec. prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński,
Dolnośląska Szkoła Wyższa
we Wrocławiu

Seria III
Edukacja w okresie
dzieciństwa i dorastania

Rozpoznanie zasobów dziecka
i środowiska rozwoju.
Wczesne dzieciństwo
Monika Mielcarek, Aleksandra Ratajczyk
ISBN: 978-83-65115-00-3

Rozpoznanie zasobów dziecka
i środowiska rozwoju.
Wiek przedszkolny
Aleksandra Ratajczyk, Monika Mielcarek
ISBN: 978-83-65115-01-0

Rozpoznanie zasobów dziecka
i środowiska rozwoju.
Wczesny wiek szkolny
Małgorzata Rękosiewicz, Aleksandra Kram
ISBN: 978-83-65115-02-7

Rozpoznanie zasobów dziecka
i środowiska rozwoju.
Środkowy wiek szkolny
Małgorzata Rękosiewicz, Marta Molińska
ISBN: 978-83-65115-03-4

Rozpoznanie zasobów nastolatka
i środowiska rozwoju.
Wczesna faza dorastania
Aleksandra Kram, Marta Molińska
ISBN: 978-83-65115-04-1

Rozpoznanie zasobów nastolatka
i środowiska rozwoju.
Późna faza dorastania
Marta Molińska, Aleksandra Kram
ISBN: 978-83-65115-05-8

rec. prof. dr hab. Stanisław Kowalik,
Akademia Wychowania Fizycznego
w Poznaniu

Seria IV
Monitorowanie rozwoju w okresie
dzieciństwa i dorastania

Publikacja została przygotowana przez psychologów i pedagogów, pracowników czterech zespołów: Zespołu Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych, Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkich autorów łączy interdyscyplinarne (z perspektywy psychologii, socjologii i pedagogiki), a jednocześnie systemowe i dynamiczne spojrzenie na
rozwój, opiekę, wychowanie i edukację dzieci i młodzieży.

Wczesna edukacja dziecka
Aleksandra Kram, Monika Mielcarek
ISBN: 978-83-61693-80-2

Redakcja: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska

Rozwój dziecka.
Wczesne dzieciństwo
Magdalena Czub
ISBN: 978-83-61693-50-5
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Pakiet narzędzi gotowy do druku dostępny na
http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek
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wiek dziecka w latach

Broszura współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niezbędnik Dobrego Nauczyciela
Redakcja: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska

Podstawowa idea to spojrzenie na funkcjonowanie dzieci i nastolatków z perspektywy
rozwojowej poprzez udzielenie odpowiedzi m.in. na takie pytania, jak:
• co dzieje się z dzieckiem i nastolatkiem w kolejnych etapach rozwoju?
• jak zmienia się odbiór świata i zachowanie dziecka/nastolatka?
• jakie są główne osiągnięcia rozwojowe w każdym kolejnym etapie dzieciństwa
i dorastania?
• co wspiera, a co może zakłócać rozwój dziecka i nastolatka?
• jak otoczenie może zaspokajać podstawowe potrzeby rozwijającego się dziecka
i nastolatka poprzez właściwą opiekę?
• jak zmienia się rola dorosłego w ciągu dzieciństwa i dorastania?
• na czym polega edukacja wspomagająca rozwój?
• dlaczego nie zawsze pomoc dziecku/nastolatkowi bywa skuteczna?
• ile samodzielności, a ile pomocy otoczenia wymagają dziecko i nastolatek?
• jak uczyć dzieci i młodzież, by rozwijać ich ciekawość i twórcze myślenie?
• jak wzmacniać zaufanie dzieci i nastolatków do ludzi i uczyć współpracy?
• gdzie szukać informacji, gdy dziecko/nastolatek zachowują się w sposób nietypowy?
• co robić, gdy dziecko/nastolatek nie radzą sobie w trudnych sytuacjach?
• jak monitorować proces rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania?
• na co zwracać uwagę obserwując aktualne zachowanie dziecka/nastolatka?

Przygotowana seria opisuje sześć etapów rozwojowych
człowieka – od wczesnego dzieciństwa
po późną fazę okresu dorastania.

Każdy okres życia dziecka i nastolatka
opisany jest z czterech perspektyw
1. ROZWÓJ – przedstawia najważniejsze zmiany i osiągnięcia rozwojowe czyli „kamienie milowe” w kolejnych etapach dzieciństwa i dorastania w obszarze fizycznym,
emocjonalnym, intelektualnym i społeczno-moralnym. Pokazuje, jaką rolę w rozwoju
odgrywają kontakty społeczne z dorosłymi, a jaką kontakty z rówieśnikami.
2. OPIEKA I WYCHOWANIE – omawia najważniejsze cele opieki i wychowania w kolejnych etapach dzieciństwa i dorastania. Wskazuje kierunek, w jakim powinno podążać
wychowanie, aby jak najlepiej wspierać dziecko i nastolatka w rozwoju i jednocześnie
umożliwiać im efektywną, aktywną i twórczą adaptację w środowisku ich życia.
3. EDUKACJA – wskazuje formy edukacji z jednej strony dostosowane do możliwości
uczniów w kolejnych etapach rozwoju, a z drugiej stawiające ich przed wyzwaniami
i zachęcające do ich podejmowania, czyli poszerzające sferę ich aktualnego i najbliższego rozwoju.
4. MONITOROWANIE ROZWOJU – przedstawia proste narzędzia i wskazówki dla
rodziców i nauczycieli, jak zbierać informacje o funkcjonowaniu dziecka i nastolatka.
Odpowiada na pytania: co obserwować, o czym i z kim rozmawiać, na
co zwracać uwagę w zachowaniu dziecka i nastolatka, kiedy szukać pomocy u specjalistów?
Seria przeznaczona jest głównie dla opiekunów, wychowawców i nauczycieli – w żłobkach, klubach malucha, przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a także dla pracowników klubów i świetlic.
Słowem – dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w różnym
wieku i z młodzieżą. Także dla rodziców, chcących poszerzyć swe
rodzicielskie kompetencje.

