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Książki  
 

 

Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro : perspektywa korczakowska. T. 1 =  
The rights of the child yesterday, today and tomorrow : the Korczak 
perspective. P. 1 / pod redakcją Marka Michalaka ; [tłumaczenie 
Aleksandra Gellert]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018.  
Hasła przedmiotowe: Korczak, Janusz (1878?-1942), Pedagogika, Prawa 

dziecka, Wychowanie, Polska, Praca zbiorowa  
Sygnatura: II 171298 

                                 T.2, T.3 

 

                              Publikacja  zawiera  opracowania  światowych  ekspertów  zajmujących  się 
prawami dziecka i pedagogiką Janusza Korczaka. Praca składa się z trzech tomów,  które 
przedstawiają   m.in. zjawisko  przemocy  wobec  dziecka,  korczakowskie  idee propagowane  
w edukacji i pracy społecznej oraz relacje społeczno-polityczne współczesnego świata. Ponadto 
do publikacji załączone zostały materiały warsztatowe, scenariusze i opracowania praktyków, 
wybitnych działaczy, przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Dziecka. 
 
 

Standardy ochrony praw dziecka / redakcja Marek Michalak. - Warszawa :  
Biuro Rzecznika Praw Dziecka, copyright 2018.  
Hasła przedmiotowe: Adopcja, Kuratela, Mediacja rówieśnicza, Mediacja 

szkolna, Piecza zastępcza, Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Prawa 
dziecka, Polska, Opracowanie  
Sygnatura: II 171296 

 

Książka stanowi szeroki zbiór standardów i zaleceń w zakresie ochrony praw 
dziecka, Jest efektem prac zespołów ekspertów powołanych przez Rzecznika 
Praw Dziecka, prowadzonych w latach 2015-2017. Publikacja polecana jest  

zainteresowanym osobom, które podejmują działania na rzecz ochrony praw dziecka. 
 
 

 
Zamiast edukacji przymusowej : apel o przestrzeganie praw dziecka  
w edukacji / Peter Hartkamp ; przełożyła Martyna Mentel. - Gliwice : 
Wydawnictwo Element, 2017.  
Hasła przedmiotowe: Oświata, Prawa dziecka, Prawa ucznia, Prawo do nauki, 
Wychowanie, Nauczanie  
Sygnatura: II 170063 

 
 
 
 
                         Autor  w  publikacji  stara  się  odpowiedzieć  na  ważne  współcześnie                                                 
następujące pytania: Czy im więcej edukacji, tym lepiej? Czy nauczanie jest tożsame 
 z uczeniem się? Czy edukacja jest zróżnicowana? Czy egzaminowanie skutkuje lepszą edukacją? 
Niewątpliwie jest to lektura dla każdego rodzica, opiekuna, pedagoga, który poszukuje lepszych 
rozwiązań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 



Czasopisma  
 

 

„Dobro dziecka” a problemy w rodzinie / Magdalena Arczewska // Niebieska Linia. 

–  2018, nr 3 s. 9-12.  
 

W artykule opisane zostały negatywne skutki problemów w rodzinie i ich wpływ 
na harmonijny rozwój dziecka. Autorka publikacji zwraca szczególną uwagę m. in. 
na to, jak istotną rolę w życiu najmłodszych odgrywa kontakt z bliską osobą.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nikt nie jest za młody, by poznać swoje prawa / Monika Miłowska // Bliżej 
Przedszkola. – 2019, nr 5 s. 8-10. 

 

Publikacja stanowi propozycję zajęć dla dzieci na etapie nauki wczesnoszkolnej 
i przedszkolnej na temat praw i obowiązków dziecka we współczesnym świecie. 
Artykuł może stanowić pomoc w przygotowaniu zajęć dla nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imię to rzecz piękna / Agnieszka Bukowińska // Wychowanie w Przedszkolu. –  
2019, nr 1s. 21-26. 

 
W publikacji poruszono kwestię szacunku, jakim powinniśmy darzyć każdego 

człowieka. Autorka zwraca szczególną uwagę na fakt, iż szacunek powinniśmy 
okazywać także dzieciom, które mają do tego prawo. 
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