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wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism za lata 2004 –  2017   

dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy 

Opracowała Grażyna Wróblewska 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE 

1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem 

pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków 

pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / 

Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna 

Wydawnicza Impuls, 2009. – s. 168 

sygn.152028 

Książka zawiera 5 części a w nich między innymi: Część pierwsza – Miejsce dziecka 

upośledzonego umysłowo w szkole masowej ( Charakterystyka upośledzonego 

umysłowo; Edukacja dzieci upośledzonych umysłowo w szkole masowej; Rola 

pedagoga specjalnego w klasie integracyjnej); Część druga – Rewalidacja 

indywidualna jako forma wspierająca kształcenie dziecka upośledzonego umysłowo w 

szkole masowej ( Rewalidacja indywidualna – cele i zadania ); Część trzecia – 

Przykładowe ćwiczenia wykorzystywane na zajęciach rewalidacji indywidualnej 

zgodnie z ramowym programem rewalidacji; Część czwarta – Zakres czynności i 

uprawnienia pedagoga specjalnego w klasie integracyjnej; Część piąta  -  

Przykładowe opracowania niezbędne w pracy pedagoga specjalnego ( Dokumentacja 

przebiegu nauczania ucznia niepełnosprawnego; Karta obserwacji ucznia klasy I; 

Przykładowy rozkład materiału dla uczniów klas I i IV; Schemat konspektu). 

 

2. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji / pod red. 

Marzeny Buchnat, Beaty Tylewskiej-Nowak. -  Warszawa : Wydawnictwo Difin, 

2012. - 148 s. 

http://www.pbw.bydgoszcz.pl/
mailto:pbw@pbw.bydgoszcz.pl


sygn.158497 

Książka zawiera między innymi: Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w 

przedszkolu specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym; Uczeń z lekką 

niepełnosprawnością intelektualną w szkolnictwie integracyjnym i ogólnodostępnym; 

Dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualna w systemie edukacji; 

Młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ponadgimnazjalnej. 

 

3. Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej : wyzwanie 

dla JST / [zespół red. Anna Grabowska, Agata Janiszewska, Ewa Materka, Violetta 

Kaczmarska, Krystyna Mucha, Ewa Szczęch, Dominika Woźniewska-Żol, Anna 

Jeżowska-Siwek, Joanna Kuczyńska, Małgorzata Gębicka-Zdanewicz, Alicja 

Michałowska, Antoni Jeżowski. - Stan prawny na 15.12.2014 r. - Warszawa : Ośrodek 

Rozwoju Edukacji, 2015. - 207, [1] s. 

sygn.161942 

Książka zawiera rozdziały: 1. Dlaczego edukacja włączająca?; 2. Uczeń 

niepełnosprawny, czyli kto?; 3. Uczeń niepełnosprawny w systemie oświaty; 4. 

Wsparcie dla uczniów z niepełnosprawnością; 5. Relacje uczniów z 

niepełnosprawnością z rówieśnikami. Rola nauczyciela; 6.Dobre praktyki; 7. Wykaz 

aktów prawnych. 

 

4. Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, 

integracyjnej i specjalnej / Beata Papuda-Dolińska. - Lublin : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 229 s. 

sygn.162550 

Książka zawiera rozdziały: I. Uczeń z niepełnosprawnością wzroku w trzech formach 

organizacyjnych kształcenia; II. Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w trzech 

formach organizacyjnych kształcenia; III. Funkcjonowanie dzieci z 

niepełnosprawnością wzroku  w rolach szkolnych na etapie edukacji podstawowej; IV. 

Metodologiczne podstawy i organizacja badań własnych; V. Analiza i interpretacja 

wyników badań własnych. 

 

5. Formy organizacji kształcenia dziecka z lekką niepełnosprawnością intelektualną a 

jego kompetencje społeczne / Marzena Buchnat ; [recenzent Grzegorz Szumski]. - 

Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015. - 298, 

[1] s 

sygn.159933 

Książka zawiera:1. Wybrane konteksty teoretyczne niepełnosprawności intelektualnej; 

2. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną – perspektywa edukacyjna; 3. 

Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną – perspektywa społeczna; 4. 

Założenia metodologiczne badań własnych; 5. Osiągnięcia szkolne uczniów klas 

czwartych z lekką niepełnosprawnością intelektualną; 6. Poziom motywacji do nauki i 

lęku szkolnego uczniów klas czwartych z lekką niepełnosprawnością w trzech formach 

organizacji i kształcenia; 7. Poziom przystosowania społecznego uczniów klas 

czwartych z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach organizacji i 

kształcenia na podstawie Arkusza Zachowania się Ucznia; 8. Pozycja społeczna 

uczniów klas czwartych z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach 

organizacji kształcenia; 9. Uczestnictwo w życiu szkoły uczniów klas czwartych z lekką 



niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach organizacji kształcenia; 10. 

Przystosowanie szkolne uczniów klas czwartych z lekką niepełnosprawnością 

intelektualną w trzech formach organizacji i kształcenia. 

 

6. Idea integracji a wychowanie : ku pedagogice integralnej / red. Bogusława Jodłowska. 

- Gliwice ; Kraków : "Impuls", 2004. – s.207 

sygn.150238 

Książka zawiera części: I Idea integracji i jej konsekwencje dla wychowania; II Idea 

integracji i jej konsekwencje dla nauczyciela i pedagogiki; III Integracja – nauczyciel 

– wiedza 

 

7. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / 

Grzegorz Szumski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : Wydaw. APS, 2006. – s. 

290, [2] 

sygn.146436 

Książka zawiera rozdziały: 1. Komparatystyczne badania niesegregacyjnego 

kształcenia niepełnosprawnych – stan i perspektywy; 2. Dyskursy niesegregacyjnego 

kształcenia niepełnosprawnych; 3. Kiedy kształcenie niepełnosprawnych nie jest 

segregacyjne?; 4. Modele integracyjnego kształcenia niepełnosprawnych; 5. 

Kształcenie niepełnosprawnych w wybranych krajach – egzemplifikacje modeli; 6. 

Sens i granice zmian systemów kształcenia uczniów niepełnosprawnych. 

 

8. Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do 

poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej / Zenon Gajdzica. - Katowice ;Kraków 

: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. -  255 s. 

syg.157537 

Książka zawiera rozdziały: 1. Kategoria sukcesu w badaniach pedagogicznych; 2. W 

poszukiwaniu koncepcji kształcenia integracyjnego. Sukcesy szkoły (klasy) 

integracyjnej w opinii nauczycieli – perspektywa badań własnych; 3. Pojęcie sukcesu 

szkoły w wypowiedziach nauczycieli klas integracyjnych – ujęcie eklektyczne; 4. 

Sukcesy i ich uwarunkowania w narracjach nauczycieli – próba triangulacji; 5. 

Możliwe mapy sukcesów szkoły w perspektywie poszukiwania koncepcji edukacji 

integracyjnej; 6. Kategorie w przestrzeni integracji rehabilitacyjnej i uspołeczniającej 

– podobieństwa i różnice. Analiza na marginesie opisu gęstego i teorii ugruntowanej. 

7. Dwie koncepcje integracji – ujęcie teoretyczne. 

 

9. Moje "ja" i szkoła integracyjna : zjawiska ukrytego programu w nauczaniu uczniów 

niepełnosprawnych / Andrzej Lis-Kujawski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 

"Impuls", 2008. – s. 253, [1] 

sygn.151397 

Książka zawiera rozdziały: I Integracja osób niepełnosprawnych w szkolnictwie. Idea 

czy szansa?; II Ukryty program – między wiarą, wiedzą i nauką; III „Łapanie ducha”. 

W poszukiwaniu ukrytego programu integracji w szkolnictwie; IV Obraz siebie osoby 

niepełnosprawnej – uwarunkowania psychospołeczne; V Metodologiczne podstawy 

badań własnych; VI Zjawiska ukrytego programu na podstawie narracji pracowników 

szkoły; VII Zjawiska ukrytego programu na podstawie narracji niepełnosprawnych 

uczniów; VIII Przejawy ukrytego programu w szkole integracyjnej; IX Obraz siebie 



uczniów niepełnosprawnych – ujęcie interakcyjne. 

 

10. Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach 

ogólnodostępnych / Katarzyna Karpińska-Szaj. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. - 238, [2] s. 

sygn. 157761 

Książka zawiera rozdziały: I. Integracja uczniów z niepełnosprawnością w szkołach 

ogólnodostępnych; II. Edukacja językowa w szkolnej integracji indywidualnej; III. 

Nauczanie języków obcych a działania terapeutyczne; IV. Skuteczność nauczania 

języków obcych uczniów z niepełnosprawnością. 

 

11. Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : wybrane 

problemy teorii i praktyki / red. nauk. Sławomira Sadowska. - Toruń : Wydawnictwo 

Edukacyjne "Akapit", 2006. – s. 298 

sygn. 146029 

Książka zawiera pięć części: I.  Kształcenie z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim – zagadnienia ogólne; II. W kręgu edukacji polonistycznej; III. W 

kręgu edukacji matematycznej; IV. O wspomaganiu dziecka – wybrane propozycje 

terapii i rehabilitacji. 

 

12. Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas I-III szkoły 

podstawowej / Renata Flis. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. – s.287 

sygn.148816 

Książka zawiera rozdziały: I Współpraca nauczycieli ( m.in.: Modyfikacja;  Ewaluacja 

działań; ocena opisowa); II Wybrane metody i formy pracy (m.in.: Drama; Projekt 

dydaktyczny; Praca w grupach); III Współpraca z rodzicami. 

 

13. Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas IV-VI i 

gimnazjum / Urszula Grygier. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. – s. 
286, [2] 

sygn. 143580 

Książka zawiera rozdziały: 1. Współpraca nauczycieli pracujących w klasach 

integracyjnych; 2. Wybrane metody i formy pracy w klasach integracyjnych na drugim 

etapie szkoły podstawowej i w gimnazjum; 3. Współpraca z rodzicami z klas 

integracyjnych na drugim etapie edukacyjnym i w gimnazjum. 

 

14. Program przedszkola integracyjnego : przykładowe scenariusze zajęć / [oprac. 

Danuta Sowiar et al. ; red. Jolanta Iwanowska]. - Płock : "Iwanowski", 2004. – s. 169, 

[2] 

sygn.141144 

Książka zawiera rozdziały: I Wprowadzenie; II Główne założenia programowe; III 

Oczekiwania rozwojowe dziecka i zadania nauczycieli; IV Treści programowe; V 

Metody i formy pracy; VI  Praca z dziećmi o odmiennych potrzebach; Metody 

diagnostyczne; VIII Ramowy plan dnia; IX Oczekiwane efekty; X Rekrutacja dzieci do 

przedszkola; XI Organizacja otoczenia dziecka; XII Charakterystyka zespołu 

Wychowawczo-terapeutycznego; XIII Współpraca ze środowiskiem; Scenariusze zajęć. 

 



15. Socjopedagogiczne konteksty postaw nauczycieli wobec edukacji integracyjnej / 

Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – s. 252 

sygn.147500 

Książka zawiera: I. Zakres i wyniki badań nad postawami wobec osób 

niepełnosprawnych i ich integracji; II. Uwarunkowania postaw wobec osób 

niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem postaw nauczycieli wobec 

uczniów niepełnosprawnych i ich integracji; III. Nasilenie i korelaty postaw 

nauczycieli wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych w świetle wyników 

badań własnych; IV. Stosunek nauczycieli do założeń edukacji integracyjnej i ich 

realizacji w procesie dydaktyczno-wychowawczym w świetle wyników badań 

własnych. V. Korzyści i zagrożenia edukacji integracyjnej w opiniach badanych 

nauczycieli – wyniki badań własnych; VI. Postawy nauczycieli w kontekście 

wielozakresowości edukacji integracyjnej – wyniki badań własnych; VII. Idealizm w 

orientacji zawodowej nauczycieli a ich stosunek do edukacji integracyjnej w świetle 

wyników badań własnych; VIII. Problemy diagnozowania postaw nauczycieli wobec 

integracji szkolnej – charakter trudności i propozycje ich rozwiązywania. 

 

16. Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami 

biologicznymi i środowiskowymi / Maria Chodkowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. – s.255 

sygn.143456 

Książka zawiera rozdziały: I. Socjopedagogiczne problemy integracji w warunkach 

polskiej szkoły; II. Specjalne potrzeby edukacyjne w zakresie społecznego 

funkcjonowania uczniów z ograniczeniami biologicznymi i środowiskowymi; III. 

Metodologiczne podstawy badań własnych; IV. Przygotowanie środowiska szkolnego 

dla potrzeb uczniów z obciążeniami biologicznymi; V. Funkcjonowanie szkolne 

uczniów z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą; Społeczne funkcjonowanie w 

klasie szkolnej uczniów z rodzin obciążonych problemem alkoholowym. 

 

17. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, 

specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta, Iwona Jagoszewska, Joanna 

Gładyszewska-Cylulko, Bernadeta Szczupał, Agnieszka Drzazga, Beata Cytowska. -

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - 194 s. 

sygn.162855 

Książka zawiera rozdziały: I. Możliwości zapobiegania i radzenia sobie z przemocą 

rówieśniczą, w którą zaangażowani są uczniowie z niepełnosprawnościami; II. 

Specyfika pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu; III. Edukacja uczniów z uszkodzonym zmysłem słuchu; IV. Uczeń z 

niepełnosprawnością wzrokową w szkole ogólnodostępnej; V. Wspieranie i edukacja 

dziecka z chorobą przewlekłą; VI. Nauczanie dziecka z niepełnosprawnością ruchową. 

 

18. Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte 

badaniami / David Mitchell ; przekład Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia 

Universalis, 2016. - 406 s. 



sygn. 161187 

Książka zawiera rozdziały: 1. Wprowadzenie; 2. Model uczenia się i nauczania; 3. 

Strategia 1: kooperatywne nauczanie grupy; 4. Strategia 2: wzajemne wspieranie się 

w nauce i wpływ rówieśników; 5. Strategia 3: trening umiejętności społecznych; 6. 

Strategia 4: nauczanie zespołowe; 7. Strategia 5: wsparcie i zaangażowanie 

rodziców; 8. Strategia 6: trening strategii poznawczych; 9. Strategia 7: samodzielne 

uczenie się; 10. Strategia 8: strategie pamięciowe; 11. Strategia 9: powtórki i 

ćwiczenia; 12. Strategia 10: nauczanie wzajemne; 13. Strategia 11: strategie 

behawioralne; 14. Strategia 12: ocena funkcjonalna zachowania; 15. Strategia 13: 

terapia poznawczo-behawioralna; 16. Strategia 14: nauczanie bezpośrednie; 17. 

Strategia 15: ocena formatywna i informacje zwrotne; 18. Strategia 16: technologie 

asystujące; 19. Strategia 17: alternatywne i wspomagające metody komunikacji; 20. 

Strategia 18: świadomość fonologiczna i przetwarzanie fonologiczne; 21. Strategia 

19: jakość pomieszczeń; 22. Strategia 20: uniwersalny model nauczania; 23. Strategia 

21: reakcja na interwencję; 24. Strategia 22: klimat w klasie; 25. Strategia 23: 

strategie ogólnoszkolne; 26. Strategia 24: współpraca pomiędzy instytucjami; 27. 

Strategia 25: edukacja włączająca; 28. Strategia 26: studium przypadku – Finlandia; 

29. Strategia 27: warunki do nauki. 

 

19. Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych / Zenon Gajdzica. - Wyd. 2. 

- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. – s.229 

sygn.154558 i 154559 

Książka zawiera rozdziały: 1. Sytuacje trudne w rzeczywistości edukacyjnej; 2. 

Kwalifikacje nauczycieli klas integracyjnych oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego a sytuacja deprywacji; 3. Uczniowie klasy integracyjnej a sytuacja 

przeciążenia; 4. Złożona sytuacja metodyczna w klasie integracyjnej a sytuacja 

konfliktu; 5. Bariery i braki w kształceniu integracyjnym a sytuacja utrudnienia; 6. 

Konflikt i brak współpracy a sytuacja zagrożenia; 7. W kierunku sukcesów kształcenia 

integracyjnego, czyli o zmianach sugerowanych przez nauczycieli; 8. O korzyściach i 

sytuacjach pozytywnych w perspektywie innej koncepcji badawczej. 

 

20. Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w 

latach 1989-2014 / Danuta Apanel. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. - 

s. 549  

sygn. 161267  

Książka zawiera rozdziały: I Geneza i rozwój tendencji integracyjnych w edukacji; II 

Niepełnosprawność w Polsce e latach 1989-2014 w aspekcie psychomedycznym i 

prawno-społecznym; III Polskie doświadczenia w zakresie kształcenia integracyjnego; 

IV Praktyka kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989-2014; V Specyfika 

pracy nauczyciela w edukacji integracyjnej. 

 

21. Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / pod red. Zenona 

Gajdzicy, Jerzego Rottermunda, Anny Klinik. -  Kraków : Oficyna Wydawnicza 

Impuls, 2008. -  149,[3] s. 

sygn. 151864 

Książka zawiera części: I. Wokół problematyki kompetencji pedagoga specjalnego; II. 

Komunikacyjne aspekty pracy z dzieckiem niepełnosprawnym; III. Organizacyjne 



konteksty kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

22. Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym : osiągnięcia edukacyjne / 

Magdalena Loska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop.2005. - 

127, [5] s 

sygn.145233 

Książka zawiera: I. Zespół mózgowego porażenia dziecięcego; II. Edukacja dzieci z 

mózgowym porażeniem dziecięcym; III. Sposoby diagnozowania uczniów z mózgowym 

porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem ogólnodostępnych testów pedagogicznych; 

IV. Poziom przygotowania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym do nauki 

szkolnej; V. Wspomaganie procesu nauczania uczniów z mózgowym porażeniem 

dziecięcym; VI. Nasze sukcesy. 

 

23. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do 
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