Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej prezentuje wybrane
działania mające na celu popularyzowanie edukacji włączającej oraz przedsięwzięcia, które
budują świadomość społeczną w zakresie założeń i roli tejże edukacji. W ramach podpisanych
porozumień współpracujemy z przedszkolami, szkołami i placówkami specjalnymi
m.in. ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej
Soli, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Babimoście oraz innymi podmiotami
działającymi na rzecz wspomagania systemu działań wspierających placówki oświatowe w
realizacji edukacji włączającej. Promujemy działania Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Autystycznym "Dalej Razem" oraz Centrum Integracja w Zielonej Górze. Organizujemy
działania wystawiennicze mające na celu budowanie pozytywnego społecznego obrazu
uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi. Organizujemy spotkania literackie,
imprezy w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, konkursy literackie i plastyczne,
które poszerzają zainteresowania uczniów i zakres ich doświadczeń.
Bibliotekarze, poloniści i pedagodzy z różnych typów szkół i placówek uczestniczący w sieci
współpracy i samokształcenia „Terapeutyczna wartość literatury – zajęcia edukacyjne z
wykorzystaniem biblioterapii” poruszali także zagadnienia związane z edukacja
włączającą/inkluzyjną. Omawiano m. in. formy pracy czytelniczej z udziałem uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie, przedstawiając doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych
w Zielonej Górze, a także przeprowadzono szkolenie dot. pracy z multimedialnym
programem psychoedukacyjnym dla szkół podstawowych „Dbajki grajki”.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka realizuje również otwarte zajęcia edukacyjne w
zakresie edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej, które uzupełniają działania proinkluzyjne szkół i placówek oświatowych:


Zajęcia biblioterapeutyczne z wykorzystaniem książki Katarzyny Szestak „Szary
domek”,



Zajęcia biblioterapeutyczne „Kuferek pełen baśniowych fantazji” z wykorzystaniem
baśni Hansa Christiana Andersena „Brzydkie kaczątko”,



Zajęcia biblioterapeutyczne „Kuferek pełen baśniowych fantazji” z wykorzystaniem
baśni Hansa Christiana Andersena „Królowa Śniegu”,



Terapeutyczna wartość literatury – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem biblioterapii:
- Słuchaj rodziców kaczorku! – zajęcia z wykorzystaniem bajki T. Buzzeo
„Kaczorek Gapuś”
(kształtowanie wyobraźni; znaczenie rodziny; bezpieczeństwo w zabawie;
usprawnianie funkcji językowych).
- Obcy wśród nas – zajęcia z wykorzystaniem opowiadania M. Velthuijsa „Żabka i
obcy”
(adaptacja w grupie; uświadomienie, że każdy jest inny; kształtowanie postawy
tolerancji).
- Moje zaczarowane drzewo – zajęcia z wykorzystaniem opowiadania C. Kruusval
„Jabłonka Eli”
(rozwijanie wyobraźni; wzmacnianie wiary w siebie; praca w grupie; umacnianie
więzi ze światem przyrody).

Przykłady tematycznych wystaw związanych z ww. zagadnieniem:











Edukacja włączająca - Ekspozycja obejmowała zagadnienia z zakresu edukacji
włączającej, jej historii, istoty, celu i sposobu realizacji. Wyeksponowano także prace
uczniów Szkoły Specjalnej, Zespołu Szkół Edukacyjnych nr 9 w Zielonej Górze oraz
uczennicy Gimnazjum w Cybince. https://www.pbw.zgora.pl/pbw/node/354
Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu –Cykliczna wystawa propagująca ideę
podnoszenia świadomości społecznej na temat autyzmu, popierająca ogólnopolską
akcję „Nie bądź zielony w temacie autyzmu”.
https://www.pbw.zgora.pl/pbw/node/323
Arteterapia – leczenie sztuką - Wystawa poświęcona formie psychoterapii, która
traktuje artystyczne media, jako podstawowy sposób komunikacji. Ekspozycja
prezentowała plastyczne prace Katarzyny Warmuz oraz uczniów Zespołu Szkół
Specjalnych. https://www.pbw.zgora.pl/pbw/node/259
Biblioterapia – słowa, które leczą i inspirują - Ekspozycja zawierała materiały
poświęcone terapeutycznemu znaczeniu literatury w życiu człowieka, książki i
artykuły na temat bajkoterapii, bajek filozoficznych, emocji oraz informacje o
działalności Lubuskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.
https://www.pbw.zgora.pl/pbw/node/168
Edukacja przez zabawę - Ekspozycja była okazją do ukazania zabawy, jako jednej z
form uczenia się przez całe życie. https://www.pbw.zgora.pl/pbw/node/104

PBW rekomenduje w zakładce „Polecamy” wybrane tytuły pozwalające nauczycielom i
rodzicom pogłębić wiedzę i zainteresowania nt. organizacji procesów opiekuńczowychowawczych. Przykładem obszerniejszego omówienia wydawnictwa ze zbiorów nt.
edukacji włączające jest propozycja: Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej) /
Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2017. To książka
https://www.pbw.zgora.pl/pbw/node/287
Edukacja włączająca to także praca z uczniem zdolnym, wykazującym uzdolnienia w danym
zakresie. Oni także uzyskują wsparcie ze strony naszej Biblioteki. Przykładem może być
współpraca z polonistą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
"Budowlanka" im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze w zakresie przygotowania uczniów
do Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej.
Na stronie internetowej Biblioteki, w zakładce Zestawienia bibliograficzne prezentujemy
również wybrane wykazy literatury upowszechniające tematykę psychologicznopedagogiczną.
https://www.pbw.zgora.pl/pbw/zestawienia%20bibliograficzne

