


Seria I. Rozwój w okresie dzieciństwa  
i dorastania

Sześć poradników w serii I Rozwój w okresie dzieciń-
stwa i  dorastania opisuje rozwój na kolejnych etapach 
życia człowieka: od wczesnego dzieciństwa, przez wiek 
przedszkolny i szkolny, po późną fazę dorastania, aż do 
momentu wkroczenia w dorosłość w wieku 19-20 lat. 

Poradniki dają dużą dawkę informacji  na temat zmian roz-
wojowych na każdym kolejnym etapie dzieciństwa i dora-
stania. Pomagają też rodzicom i nauczycielom zrozumieć, 
na czym polega wspieranie rozwoju dziecka i nastolatka.  

Intuicyjne rozumienie potrzeb  dziecka jest niezwykle cen-
ne, ale wsparte wiedzą z psychologii rozwojowej może 
w wielu sytuacjach uspokoić dorosłych i zracjonalizować 
ich ocenę sytuacji. Z drugiej strony może przyczynić się do 
wczesnego wychwycenia, a przede wszystkim niebagateli-
zowania sygnałów, które mogą być ostrzeżeniem przed sy-
tuacją wykraczającą poza to, co typowe dla danego wieku.
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Seria II. Opieka i wychowanie w okresie 
dzieciństwa i dorastania
W jakie pułapki wychowawcze wpadają dorośli? Dlaczego 
dziadkowie są ważni? Dlaczego nadmiar opieki krępuje 
rozwój małego człowieka? Jak wzmacniać u dziecka samo-
dzielność i odwagę działania? 

Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź w sze-
ściu tomach serii II Opieka i  wychowanie w  okresie 
dzieciństwa i  dorastania. Rodzice i nauczyciele znajdą 
tu informacje pozwalające zrozumieć, jak – i dlaczego tak - 
postępować z dzieckiem od wczesnego dzieciństwa, przez 
wiek przedszkolny i szkolny, po późną fazę dorastania, czyli 
aż do startu w dorosłość. 

Poradniki podpowiedzą, jak towarzyszyć dziecku w jego 
dorastaniu, jak stymulować jego rozwój, jak pomagać 
w trudnych chwilach. Bo choć każdy z rodziców chce, by 
jego dziecko miało szczęśliwe dzieciństwo, to zarówno 
nadmierna opiekuńczość i troska, jak i zbyt wczesne próby 
oddania dziecku kwestii decydowania o sobie, mogą skoń-
czyć się wychowawczą porażką. 
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Seria III. Edukacja w okresie dzieciństwa i dorastania



Seria III. Edukacja w okresie dzieciństwa 
i dorastania

Kształcenie dzieci i nastolatków to wyzwanie dla każdej 
rodziny, przedszkola i szkoły. Dzisiejsze dzieci i nastolatki 
rozpoczną swoją podróż w dorosłość w świecie, który trud-
no przewidzieć. 

Jak je do tego przygotować, w co wyposażyć? Czego 
nauczyć, by poradziły sobie na rynku pracy, ale przede 
wszystkim, by potrafiły realizować swoje pasje z innymi 
i by umiały się uczyć?

Sześć poradników w serii III  Edukacja w okresie dzie-
ciństwa i dorastania zwraca uwagę na to, jak ważne jest 
środowisko fizyczne i społeczne otaczające każdą rodzinę, 
przedszkole i szkołę. Podkreśla rolę miejsc edukacyjnie 
aktywnych poza szkołą, w lokalnej społeczności. Zwraca 
uwagę na konieczność zmiany roli nauczyciela w kolejnych 
fazach rozwoju dziecka i nastolatka. Pokazuje, że zadaniem 
rodziców i nauczycieli jest wzmacnianie w uczniach za-
ufania do innych, ciekawości świata, twórczego myślenia 
i gotowości do współpracy.
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Seria IV. Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania



Seria IV. Monitorowanie rozwoju  
w okresie dzieciństwa i dorastania

Warunkiem prawidłowego rozwoju każdego człowieka 
jest zaspokojenie jego podstawowych potrzeb. Ale jak to 
ocenić? Dzieci w jednej grupie wiekowej czasami znacznie 
różnią się zachowaniem, bo mają inne temperamenty i do-
świadczenia życiowe.

W  sześciu tomach serii IV Monitorowanie rozwoju 
w okresie dzieciństwa i dorastania zachęcamy do uważ-
nego obserwowania dzieci i nastolatków w różnych sytu-
acjach, do rozmów z nimi, do powtarzania tych obserwa-
cji. Zachęcamy nastolatki do samodzielnego wypełniania 
kwestionariuszy i porównywania swoich odpowiedzi z od-
powiedziami rodziców i nauczycieli czy kolegów.

Przygotowane krótkie i proste w stosowaniu kwestionariu-
sze dotyczą 4 obszarów: 1) jakości domowego środowiska 
wychowawczego, 2) przebiegu i efektów rozwoju dzieci 
i nastolatków, 3) jakości środowiska żłobkowego, przed-
szkolnego i szkolnego oraz 4) funkcjonowania dzieci i na-
stolatków w tych instytucjach.
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