Nauczanie dziecka niepełnosprawnego : pakiet edukacyjny

Przedstawiamy Państwu pakiet edukacyjny dotyczący nauczania dziecka niepełnosprawnego.
W materiale odnajdziecie linki do wyselekcjonowanych, ciekawych zasobów internetu,
najnowszą bibliografię za lata 2020-2021 zawierającą opisy książek i czasopism z naszych
zbiorów i polecane czasopisma dostępne w czytelni PBW, publikujące artykuły o dzieciach
niepełnosprawnych. Zapraszamy do korzystania z poniższych materiałów.

Zasoby internetu
Prawo
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001915
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001309
Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji
kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczowychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach
leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002181

1

Artykuły
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-uczniowie-niepelnosprawni

Jak zorganizować naukę niepełnosprawnego ucznia
w szkole ogólnodostępnej? / Wanda Pakulniewicz
Warunki organizacji kształcenia specjalnego
w szkole ogólnodostępnej, IPET, rodzaj zajęć dla
uczniów
niepełnosprawnych,
odrębności
w podstawie programowej.
https://www.portaloswiatowy.pl/pomocpsychologicznopedagogiczna/jak-zorganizowacnauke-niepelnosprawnego-ucznia-w-szkoleogolnodostepnej-18440.html
Edukacja osób z niepełnosprawnościami / Kamil Drożyński
Orzecznictwo dla osób niepełnosprawnych, akty prawne, kształcenie uczniów
niepełnosprawnych na różnych poziomach edukacyjnych, rewalidacja i korekcja, udogodnienia
dla osób z niepełnosprawnościami.
https://rampa.net.pl/edukacja-osob-z-niepelnosprawnosciami/
Nauczanie włączające szansą na edukację dzieci z niepełnosprawnością / Laura Izabela Jurga
Rola rodziny w integracji społecznej, kształcenie samodzielności u dziecka niepełnosprawnego,
kształcenie umiejętności życiowych w szkole, rola rodziców. Artykuł w czasopiśmie Student
Niepełnosprawny nr 15, 2015.
https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/studentniepelnosprawny/article/download/2409/
1998/
Edukacja inkluzyjna dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej a integracja
społeczna / Joanna Skibska, Mateusz Warchał
Typy systemów kształcenia uczniów niepełnosprawnych, wymagania wobec szkół
ogólnodostępnych, IPET, integracja społeczna.
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7777/08_Edukacja_inkluzyjna.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y
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Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie
niesegregacyjnym : wykluczające czy dopełniające się
formy kształcenia / Jarosław Bąbka
Teoria edukacji niepełnosprawnych w formie
niesegregacyjnej, dyskursy i dylematy edukacji
niesegregacyjnej, kształcenie integracyjne i włączające
– podobieństwa i różnice. Artykuł w czasopiśmie
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej nr
11, 2015.
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/download/9925/9519/
Uczeń to nie problem : poradnik edukacyjny / Mateusz Różański
Obowiązki szkoły wobec ucznia niepełnosprawnego, różne pytania odnośnie nauczania dziecka
niepełnosprawnego, na które odpowiadają nauczyciele specjaliści, dobre praktyki.
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/672782
Edukacja dzieci niepełnosprawnych
Formy kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wczesne
wspomaganie rozwoju, nauczanie indywidualne i wychowanie szkolne.
https://www.poradnia.pl/edukacja-dzieci-niepelnosprawnych.html
Dziecko niepełnosprawne – jak zaopiekuje się nim szkoła / Marzena Agnieszka Łata
Edukacja ucznia niepełnosprawnego – podstawowe zasady, obowiązki szkoły wobec ucznia
niepełnosprawnego.
https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/dziecko-niepelnosprawne-w-szkole-jak-zaopiekujesie-nim-szkola
Bibliografie
Edukacja dziecka niepełnosprawnego – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 20002014 / Ewelina Jurek
https://pcreskarzysko.pl/pliki/file/zestawieniabibliograficzne/edukacja_dziecka_niepe_nosprawnego_-_bibliografia.pdf
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych - zestawienie bibliograficzne w wyborze za
lata 2006-2014 / Jolanta Osińska-Kurek
http://www.bpsiedlce.pl/1/strona/81_zestawienia-bibliograficzne/286_pedagogikawychowanie/810_edukacja-wlaczajaca/

3

Uczeń niepełnosprawny w szkole : zestawienie
bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2014 /
Barbara Ciesielska
https://pedagogiczna.pl/uczen-niepelnosprawnyw-szkole/

Bibliografia za lata 2020-2021
Bibliografia stanowi uzupełnienie zestawień bibliograficznych prezentowanych powyżej.
Materiały są dostępne w czytelni (cz) lub wypożyczalni (w, P) Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 48. Czasopisma dostępne są wyłącznie
w czytelni.
Książki
1. 100 pomysłów, jak pomóc uczniom z trudnościami / Isabelle Deman ; przekład
Katarzyna Panfil. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020.
P 122052
2. Charakterystyka wybranych pomocy terapeutycznych do realizacji zajęć
specjalistycznych z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych : profesjonalne
wsparcie terapeuty pedagogicznego / Anna Waligóra, Dominika Furtak, Natalia
Grabowska, Szymon Suchon, Patrycja Tupek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek,
2021.
P 122504 P
3. Edukacja i rehabilitacja osób z równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawnością
(surdotyflopedagogika) : wybrane aspekty i obszary / Marzenna Zaorska. - Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek ; Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2021.
w 122725
4. Nauczanie teorii umysłu : program nauczania dla dzieci z wysoko funkcjonującym
autyzmem, zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami społecznymi / Kristina
Ordetx ; przedmowa: Susan J. Moreno ; przekład: Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020.
P 122347
5. Praktyczny przewodnik dla nauczycieli uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych
w szkole średniej / Debra Costley, Elaine Keane, Trevor Clark i Kathie Lane ; [tłumacz:
Katarzyna Kmieć Krzewniak]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2020.
P 122817
6. Rewalidacja w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej : program zajęć / Agnieszka
Kołodziej. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021.
w 122518
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7. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w refleksji i działaniu nauczyciela :
wybrane zagadnienia / Jolanta Dyrda, Helena Iwo, Katarzyna Materny. - Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020.
cz 122102
Artykuły z czasopism i książek
1. Edukacja inkluzyjna w perspektywie nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych /
Elżbieta Paradowska // Szkoła Specjalna. - 2020, nr 2, s. 85-98.
2. Edukacja zdalna podczas pandemii COVID-19 uczniów i uczennic z lekką
niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w opinii
nauczycieli i nauczycielek / Marzena Buchnat, Aneta Wojciechowska // Szkoła
Specjalna. - 2021, nr 5, s. 334-346.
3. Efekty metody Carla Orffa w terapii dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi /
Bogusława Zachwey // Wychowanie Muzyczne. - 2021, nr 1, s. 32-38.
4. Kluczem jest indywidualne podejście / z Iwoną Wandą Grygiel ; rozmawiała Danuta
Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 5, s. 74-76.
5. Kształcenie specjalne w rzeczywistości oświatowej : możliwości i bariery / Joanna
Ługowska, Jagoda Sobek // W: Współdziałanie w realizacji zadań oświatowych. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. - S. 596-608.
cz 122784
6. Nowa strategia kształcenia uczniów z niepełnosprawnością / Joanna Ługowska //
W: Współdziałanie w realizacji zadań oświatowych. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.
- S. 617-623.
cz 122784
7. Obowiązki szkoły wobec ucznia ze spektrum autyzmu / Beata Sokołowska // W: Osoby
ze spektrum autyzmu w biegu życia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2020. - S. 183-200.
cz 121853
8. Postawy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wobec inkluzji edukacyjnej
a dostosowanie społeczne uczniów z niepełnosprawnością / Karolina Mudło-Głagolska
// Szkoła Specjalna. - 2021, nr 4, s. 255-268.
9. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością
intelektualną : wybrane propozycje / Katarzyna Materny // W: Uczeń ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w refleksji i działaniu nauczyciela : wybrane zagadnienia. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 97-114.
cz 122102
10. Projektowanie uniwersalne w inkluzyjnej edukacji uczniów ze spektrum autyzmu :
strategie i rekomendacje / Ewa Domagała-Zyśk // W: Osoby ze spektrum autyzmu
w biegu życia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. S. 139-158.
cz 121853
11. Przyswajanie pisma przez uczniów ze spektrum autyzmu / Zofia Palak, Paulina Pluta //
W: Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. - S. 159-182.
cz 121853
12. Szkolne ścieżki ucznia z niepełnosprawnością / Agnieszka Suszko // Wychowawca. 2020, nr 5, s. 13-15.
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13. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole / Katarzyna Materny //
W: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w refleksji i działaniu nauczyciela :
wybrane zagadnienia. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 17-29.
cz 122102
14. Wokół integracji : nauka tolerancji i akceptacji w szkole / Agata Semeniuk // Życie
Szkoły. - 2020, nr 2, s. 34-38.
15. Wykorzystanie materiałów wizualnych podczas lekcji języka angielskiego z uczniami
z zespołem Aspergera / Anna Jedynak-Wypych // Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 3,
s. 99-103.

Polecane czasopisma publikujące artykuły związane z problematyką nauczania
dziecka niepełnosprawnego
Czasopisma są dostępne w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
ul. Komorowicka 48.
Bliżej Przedszkola
https://blizejprzedszkola.pl/

Dyrektor Szkoły
https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/dyrektor-szkoly
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Edukacja
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/

Szkoła Specjalna
https://e-szkolaspecjalna.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Wychowawca
https://wychowawca.pl/
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Życie Szkoły
https://www.zycieszkoly.com.pl/

oprac. Małgorzata Czub
nauczyciel bibliotekarz
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
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