Działania wynikające z realizacji edukacji włączającej
w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku.
1. Biblioteka Pedagogiczna wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Płocku zorganizowała konferencję pt.: „ Nie ma dzieci, są
ludzie”. Socjalizacja dziecka w kontekście jego praw, edukacji włączającej i idei
wolontariatu.
http://www.bpplock.pl/25-aktualnosci/aktualnosci-plock/451-prawa-dziecka-to-prawaczlowieka-konferencja-z-udzialem-rzecznika-praw-dziecka.html
2. W ofercie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych w naszej
bibliotece szczególne miejsce zajmują zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Prowadzimy zajęcia o różnorodnej tematyce dla uczniów ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Płocku.
http://www.bpplock.pl/25-aktualnosci/aktualnosci-plock/406-podsumowaniemajowych-wydarzen.html
http://www.bpplock.pl/25-aktualnosci/aktualnosci-plock/431-zajecia-wpazdzierniku.html
http://www.bpplock.pl/25-aktualnosci/aktualnosci-plock/476-zaj%C4%99ciaedukacyjne-w-maju.html

3. Zrealizowany został również program biblioterapeutyczny pt. „Kocham, lubię
szanuję…” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Płocku.
Uczestnikami zajęć byli uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 10
do 15 lat. Program obejmował sześć spotkań w terminie od września 2018 r. do lutego
2019 r. Celem realizacji programu „Kocham, lubię, szanuję…” było ukierunkowanie
uczniów ku wartościom. Metody i techniki przyjęte w realizacji programu były
dostosowane do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Autorem programu jest
Monika Cejmer.

http://www.bpplock.pl/26-aktualnosci/491-mam-swoj%C4%85godno%C5%9B%C4%87-szanuj%C4%99-siebie-i-innych-spotkaniebiblioterapeutyczne.html
https://www.facebook.com/BibliotekaPedagogiczna.Plock/posts/1984225001870538
https://www.facebook.com/BibliotekaPedagogiczna.Plock/posts/1995558250737213
https://www.facebook.com/BibliotekaPedagogiczna.Plock/posts/2019871948305843

https://www.facebook.com/BibliotekaPedagogiczna.Plock/posts/2043895842570120

4. Wspólnie z Fundacją Panaceum w naszej placówce zorganizowana została wystawa
prac osób niepełnoprawnych. Piękne ozdoby świąteczne pochodziły z Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Machcinie i Koszelewie.
https://www.facebook.com/BibliotekaPedagogiczna.Plock/posts/2005496873076684
5. Zorganizowana została również wystawa „Wynalazek Louisa Braille‘a oknem na
świat". Zaprezentowana została sylwetka i dokonania Loiusa Braille`a, historia pisma
dla niewidomych i słabowidzących, a także materiały dydaktyczne, które są
wykorzystywane przez osoby niewidome i słabowidzące w procesie dydaktycznym i
poznawaniu świata.
http://www.bpplock.pl/26-aktualnosci/531-wynalazek-louisa-braille%60a-oknem-na%C5%9Bwiat.html
6. Odbyły się także zajęcia edukacyjne poświęcone tej tematyce z uczniami ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Płocku.
https://www.facebook.com/BibliotekaPedagogiczna.Plock/posts/2046593712300333
7. W Filii Biblioteki Pedagogicznej w Gostyninie odbyły się zajęcia edukacyjne z grupą
osób uczestniczącą w Warsztatach Terapii Zajęciowej z Rzymskokatolickiej Parafii
pw. Św. Marcina w Gostyninie.
http://www.bpplock.pl/filia-w-gostyninie/aktualno%C5%9Bci/536-karnawa%C5%82w-bibliotece.html
http://www.bpplock.pl/filia-w-gostyninie/aktualno%C5%9Bci/507-jesienneprzedpo%C5%82udnie-w-bibliotece.html

8. Na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej, w zakładce Zestawienia
bibliograficzne prezentujemy wybrane wykazy literatury upowszechniające tematykę
psychologiczno-pedagogiczną.
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/specjalne_potrzeby_edukacyjne.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/czas_wolny.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/muzykoterapia.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/ksztalcenie_uczniow_niepelnosprawn
ych.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/hipoterapia.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/edukacja_wlaczajaca.pdf

http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/dziecko_niewidome.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/choroba_aspergera.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/biblioterapia.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/autyzm.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/adhd.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/dojrzalosc_szkolna.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/gry.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/organizacja_pracy_swietlicy.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/poradnictwo_psychologiczno_pedago
giczne.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/prawa_dziecka.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/wspieranie_nauczycieli_w_zakresie_
pracy_z_uczniem_zdolnym.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/Loulis.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia/zespol-downa.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia_gostynin/arteterapia.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia_gostynin/dziecko_niepelnosprawne.p
df
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia_gostynin/mowa_i_jej_zaburzenia.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia_gostynin/niepelnosprawnoscsprzezona.pdf
http://www.bpplock.pl/images/pliki/zestawienia_gostynin/rozwoj_i_wychowanie_dzie
cka_z_zespolem_downa.pdf
9.

Literaturę dotyczącą edukacji włączającej, niepełnosprawności, rewalidacji można
znaleźć na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Katalogu Integro wpisując
w wyszukiwarkę odpowiednie hasło.
https://opac.bpplock.pl/integro/catalog

