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DYREKTOR WOBEC KONFLIKTU RODZICÓW O DZIECKO
Wybrane książki i artykuły z czasopism 

ze zbiorów  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

KSIĄŻKI

Dziecko a rozwód : bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców / 
red. nauk. Agnieszka Lewicka-Zelent, Katarzyna Korona. - 

Warszawa, 2015. - 218, [1] s.

Dziecko w rozstaniu rodziców / Paulina Gluza, Zofa Kooakowska-
Halbersztadt, Maciej Tański. - Warszawa, 2013. - 303 s.

Maożeństwo, rodzina, rozwód / red. Barbara M. Kaja. - 
Bydgoszcz, 2013. - 223, [1] s.

Mediacje rodzinne / Agata Gójska. - Warszawa, 2015. - 255 s.

Pomóż dziecku przetrwać rozwód : poradnik dla rozwodzących się
rodziców / Lisa René Reynolds. - Warszawa, 2012. - 283, [1] s.

Do Biblioteki można zapisać się bezpłatnie nie wychodząc z domu! 
Wejdź na: www.pbw.edu.pl

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Dzieci na gruzach / Wanda Papugowa // Bliżej Przedszkola. - 
2017, nr 7/8, s. 4-7

Przeżycia dziecka w sytuacji rozwodu rodziców, zadania stojące przed nauczycielem.

Kiedy rodzice się rozwodzą / Magdalena Goetz // Goos Nauczycielski.
- 2015, nr 46, s. 12

Trudna sytuacja emocjonalna dziecka wobec rozwodu rodziców. Formy wsparcia
i pomocy, jakiej może udzielić nauczyciel.

Kontener peoen zoości : dziecko w obliczu rozwodu rodziców / Joanna
Bogudao-Borkowska // Niebieska Linia. - 2017, nr 5, s. 16-19

Emocje i zachowania dziecka przeżywającego traumę rozwodu, relacje rodziców 
i dzieci w sytuacji rozpadu rodziny.

Moi rodzice się rozwodzą, moja babcia umaroa... / Karolina Ważny //
Życie Szkooy. - 2013, nr 10, s. 30-33

Jak rozmawiać z uczniami na tematy dotyczące śmierci lub rozwodu rodziców.

Rozwód - jak pomóc? / Kinga Kuszak // Życie Szkooy. - 
2009, nr 3, s. 38-42

Przeżycia dziecka w sytuacji rozwodu rodziców oraz zadania stojące 
przed nauczycielem.

Rozwód w rodzinie : sytuacja emocjonalna w życiu maoego dziecka /
Anna Więcoaw // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 38-39

Dezintegracja rodziny, rola nauczyciela we wsparciu dziecka.

Wspóopraca z rodzicami skoóconymi po rozwodzie / Maogorzata
Łoskot // Życie Szkooy. - 2016, nr 9, s. 29-32

Praktyczne wskazówki dla nauczyciela.

Zapisany nauczyciel może bezpłatnie zamówić skany artykułów.
Napisz: bibliografaapbw.edu.pl


