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DZIAŁANIA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY 

W KATOWICACH NA RZECZ EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ – WYBRANE PRZYKŁADY 

 

1. Organizacja warsztatów dla nauczycieli w filiach PBW w Katowicach przy współpracy z Regionalnym 
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach („Praca z dzieckiem autystycznym i z 
zespołem Aspergera” – 3 edycje 20-godzinnego kursu w Filii PBW w Dąbrowie Górniczej) oraz 
Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach (tematy: „Dziecko ze 
spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera w klasie szkolnej”, „Opinia, orzeczenie - i co dalej? 
Jak wspierać dziecko w szkole?”,  „Diagnozowanie i wspieranie zdolności i zainteresowań u dzieci”, 
„Dziecko z trudnościami emocjonalnymi w szkole i przedszkolu”). 

 

2. Aktualna oferta Filii PBW w Zawierciu (warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, zajęcia edukacyjne z 
elementami biblioterapii) : 
https://zawiercie.pbw.katowice.pl/szkolenia-i-warsztaty-metodyczne 
https://zawiercie.pbw.katowice.pl/zajecia-biblioteczne 

 

3. Prowadzenie zajęć z elementami biblioterapii, bajkoterapii i arteterapii. 
https://pbw.katowice.pl/index.php/oferta/oferta-zajec 
http://bedzin.pbw.katowice.pl/pdf/oferta%20zajec%202018_2019.pdf 
https://myslowice.pbw.katowice.pl/oferta.html 

 

4. Współorganizacja corocznych Bytomskich Spotkań Edukacyjno-Wychowawczych, tematyka 
organizowanych konferencji poświęcona jest między innymi pracy z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Przygotowywanie materiałów informacyjno-bibliograficznych dla 
uczestników konferencji oraz ekspozycji zbiorów biblioteki. 

 

5. „DZIECKO O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W PRZEDSZKOLU I SZKOLE” - SIEĆ 
WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ prowadzona wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mysłowicach 
https://myslowice.pbw.katowice.pl/pdf/DZIECKO%20O%20SPE_Harmonogram.pdf 

 

6. Współtworzenie Pszczyńskiego Powiatowego Centrum Informacji Pedagogicznej 
https://pcip.weebly.com/ 
Oferta dydaktyczna Filii PBW w Pszczynie dla nauczycieli i uczniów. 

 

7. Sieć współpracy i samokształcenia specjalistów ds. dzieci i młodzieży  
z niepełnosprawnością i ich rodzin działająca przy Filii PBW w Gliwicach prowadzona wspólnie z 
ROM-E „Metis” w Katowicach. 

https://zawiercie.pbw.katowice.pl/szkolenia-i-warsztaty-metodyczne
https://zawiercie.pbw.katowice.pl/zajecia-biblioteczne
https://pbw.katowice.pl/index.php/oferta/oferta-zajec
http://bedzin.pbw.katowice.pl/pdf/oferta%20zajec%202018_2019.pdf
https://myslowice.pbw.katowice.pl/oferta.html
https://myslowice.pbw.katowice.pl/pdf/DZIECKO%20O%20SPE_Harmonogram.pdf
https://pcip.weebly.com/
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8. Sieć współpracy i samokształcenia „Uczeń z dysleksją” działająca przy Filii PBW w Bytomiu 
prowadzona wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. 

 

9. Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator (materiały informacyjno-bibliograficzne wspierające 
pracę nauczycieli również z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych): 
https://bytom.pbw.katowice.pl/informator-menu-122 

 

10. Zestawienia bibliograficzne z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
opracowane w placówkach PBW w Katowicach (linki): 

https://tychy.pbw.katowice.pl/index.php/zestawienia 

(tam: Model pracy z uczniem z ADHD 

Model pracy z uczniem z autyzmem 

Model pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki 

Model pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem 
społecznym 

Model pracy z uczniem upośledzonym umysłowo 

Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 

Model pracy z uczniem niesłyszącym lub słabo słyszącym 

Model pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania  

i czytania 

Model pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Model pracy z uczniem z chorobą przewlekłą 

Model pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym) 

 

https://pbw.katowice.pl/zestawienia/autyzm.htm 

https://pbw.katowice.pl/zestawienia/bajkoterapia.htm 

https://pbw.katowice.pl/zestawienia/biblioterapia.htm 

https://pbw.katowice.pl/zestawienia/eduk_dziecka_chorego.htm 

https://pbw.katowice.pl/zestawienia/bibliot._szkolna_praca_z_uczniem.htm 

 

http://bedzin.pbw.katowice.pl/pdf/autyzm.pdf 

http://bedzin.pbw.katowice.pl/pdf/uczen%20zdolny.pdf 

http://bedzin.pbw.katowice.pl/pdf/dysleksja.pdf 

 

https://bytom.pbw.katowice.pl/informator-menu-122
https://tychy.pbw.katowice.pl/index.php/zestawienia
https://tychy.pbw.katowice.pl/images/dokumenty/zestawienia/mp_ADHD.pdf
https://tychy.pbw.katowice.pl/images/dokumenty/zestawienia/mp_autyzmem.pdf
https://tychy.pbw.katowice.pl/images/dokumenty/zestawienia/mp_matematyki.pdf
https://tychy.pbw.katowice.pl/images/dokumenty/zestawienia/mp_niedostosowaniem.pdf
https://tychy.pbw.katowice.pl/images/dokumenty/zestawienia/mp_niedostosowaniem.pdf
https://tychy.pbw.katowice.pl/images/dokumenty/zestawienia/mp_niepelumys.pdf
https://tychy.pbw.katowice.pl/images/dokumenty/zestawienia/mp_niepenosprruch_afazja.pdf
https://tychy.pbw.katowice.pl/images/dokumenty/zestawienia/mp_nieslysz.pdf
https://tychy.pbw.katowice.pl/images/dokumenty/zestawienia/mp_pisania_czytania.pdf
https://tychy.pbw.katowice.pl/images/dokumenty/zestawienia/mp_pisania_czytania.pdf
https://tychy.pbw.katowice.pl/images/dokumenty/zestawienia/mp_potrzebami_edukacyjnymi.pdf
https://tychy.pbw.katowice.pl/images/dokumenty/zestawienia/mp_przewlekla.pdf
https://tychy.pbw.katowice.pl/images/dokumenty/zestawienia/mp_uzdolnionym.pdf
https://pbw.katowice.pl/zestawienia/autyzm.htm
https://pbw.katowice.pl/zestawienia/bajkoterapia.htm
https://pbw.katowice.pl/zestawienia/biblioterapia.htm
https://pbw.katowice.pl/zestawienia/eduk_dziecka_chorego.htm
https://pbw.katowice.pl/zestawienia/bibliot._szkolna_praca_z_uczniem.htm
http://bedzin.pbw.katowice.pl/pdf/autyzm.pdf
http://bedzin.pbw.katowice.pl/pdf/uczen%20zdolny.pdf
http://bedzin.pbw.katowice.pl/pdf/dysleksja.pdf
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https://bytom.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne-menu-104/207-uczespecjalnych-
potrzebach-edukacyjnych 

https://bytom.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne-menu-104/123-uczeolny 

https://bytom.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne-menu-104/323-indywidualizacja 

https://bytom.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne-menu-104/313-autyzm 

https://bytom.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne-menu-104/121-biblioterapia 

https://bytom.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne-menu-104/356-dysleksja-dysgrafia-
dysortografia 

https://bytom.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne-menu-104/120-
nadpobudliwopsychoruchowa 

 

https://chorzow.pbw.katowice.pl/zestawienia.html 

 

https://dabrowagornicza.pbw.katowice.pl/zes.htm 

https://dabrowagornicza.pbw.katowice.pl/pdf/Edukacja%20w%B3aczajaca.pdf 

 

https://jaworzno.pbw.katowice.pl/bibliografia/Dziecko%20autystyczne%20bibliografia.pdf 

 

http://pszczyna.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne/ 

 

http://rudaslaska.pbw.katowice.pl/zestawienia.html 

 

http://www.sosnowiec.pbw.katowice.pl/zestawienia_uczen.pdf 

 

 

 

https://bytom.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne-menu-104/207-uczespecjalnych-potrzebach-edukacyjnych
https://bytom.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne-menu-104/207-uczespecjalnych-potrzebach-edukacyjnych
https://bytom.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne-menu-104/123-uczeolny
https://bytom.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne-menu-104/323-indywidualizacja
https://bytom.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne-menu-104/313-autyzm
https://bytom.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne-menu-104/121-biblioterapia
https://bytom.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne-menu-104/356-dysleksja-dysgrafia-dysortografia
https://bytom.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne-menu-104/356-dysleksja-dysgrafia-dysortografia
https://bytom.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne-menu-104/120-nadpobudliwopsychoruchowa
https://bytom.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne-menu-104/120-nadpobudliwopsychoruchowa
https://chorzow.pbw.katowice.pl/zestawienia.html
https://dabrowagornicza.pbw.katowice.pl/zes.htm
https://dabrowagornicza.pbw.katowice.pl/pdf/Edukacja%20w%B3aczajaca.pdf
https://jaworzno.pbw.katowice.pl/bibliografia/Dziecko%20autystyczne%20bibliografia.pdf
http://pszczyna.pbw.katowice.pl/zestawienia-bibliograficzne/
http://rudaslaska.pbw.katowice.pl/zestawienia.html
http://www.sosnowiec.pbw.katowice.pl/zestawienia_uczen.pdf

