Warszawa, dnia 26.02.2019 r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej
w Warszawie

Działania na rzecz edukacji włączającej:
1. Konferencje organizowane przez PBW: np. dwie konferencje dla nauczycieli
organizowane w październiku 2017 roku pt. Książka ma moc! Biblioterapia w
procesie edukacji i terapii oraz niektóre tematy prezentowane na ogólnych
konferencjach dotyczą edukacji włączającej (np. Biblioteka szkolna przestrzenią czasu
wolnego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
2. Warsztaty dla nauczycieli:
 Elementy biblioterapii w pracy terapeuty zajęciowego z osobami
niepełnosprawnymi (współpraca PBW Filia w Żyrardowie z Policealną Szkołą
Medyczną dla Dorosłych)
 Współpraca z Fundacją Wsparcie i Rozwój – współorganizacja warsztatów
(np. tematów związanych z autyzmem, zespołem Aspergera)
3. Sieć współpracy i samokształcenia Praca z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych – prowadzona w roku szkolnym 2016/2017.
4. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół specjalnych i uczestników innych
placówek oświatowych i opiekuńczych – w tym roku szkolnym:
 Z Misiem Uszatkiem o jesieni – zajęcia z popularyzacji czytelnictwa dla dzieci
z autyzmem na podstawie fragmentów książki Czesława Janczarskiego "Miś
Uszatek (SPS nr 6 w Warszawie, SPS nr 177 w Warszawie),
 zajęcia z elementami bajkoterapii (różne tematy dla uczniów szkół
specjalnych, klas integracyjnych, świetlic środowiskowych)
 teatrzyk Kamisibai (różne tytuły dla uczniów szkół specjalnych, klas
integracyjnych, świetlic środowiskowych),
 zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków z placówek integracyjnych
(Niepubliczny Punkt Przedszkolny AaKuKu dla dzieci z autyzmem
http://www.pbw.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=74
4%3Aczytanie- )
5. Konkursy:
 Wydajemy Własną Książkę – w tym roku mamy 26 edycję konkursu –
dodatkowo:
1.PBW w Warszawie od 3 lat organizuje konkurs również dla uczniów
autystycznych (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6, Zespół Szkół
Specjalnych nr 177) - Wydajemy Własną Książkę A
https://wydajemywlasnaksiazke.blogspot.com/search/label/Wydajemy
%20W%C5%82asn%C4%85%20Ksi%C4%85%C5%BCk%C4%99%2
0A
2.PBW Filia w Nowym Dworze Mazowieckim – do udziału w konkursie
zaprasza również uczniów Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym
Dworze Mazowieckim (szkoły specjalne) oraz uczniów klas
integracyjnych.



6.

7.

8.

9.

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas IV-VIII
organizowany przez PBW Filia w Nowym Dworze Mazowieckim (uczestniczą
w nim również uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym
Dworze Mazowieckim (szkoły specjalne).
 Konkurs Tę książkę warto przeczytać organizowany przez PBW Filia w
Sochaczewie (uczestniczą również uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych z
Erminowa).
http://www.pbw.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=79
5%3A28022018-r-xv-fina-powiatowego-konkursu-t-ksik-wartoprzeczyta&catid=60%3Arelacje-z-wydarzen&Itemid=108
W PBW w Warszawie i w PBW Filia w Nowym Dworze Mazowieckim odbywają się
praktyki uczniów ze szkół specjalnych - pozyskanie lub przywracanie umiejętności
niezbędnych do zatrudniania, np. nauka prostych czynności biurowych, poznawanie
specyfiki różnych zawodów, podziału pracy – (w tym roku w praktykach uczestniczą
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 89, uczestnicy warsztatów Terapii
Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Mazowieckim).
Współpraca:
 ze świetlicami środowiskowymi – organizacja zajęć edukacyjnych (np.
Przyjaciel– placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w
Zakroczymiu Świetlica środowiskowa w Żyrardowie, Klub Alternatywny
placówka opiekuńcza, Świetlica Socjoterapeutyczna w Warszawie przy ul. 11
listopada – zajęcia edukacyjne i biblioterapeutyczne, przekazywanie maskotek
i artykułów do zajęć plastycznych,
 ze szpitalami – organizacja zajęć edukacyjnych, przedstawień (np. Szpital
Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
https://www.facebook.com/pg/pbwimkenwwarszawie/posts/?ref=page_internal
ostatnie posty z 17.12.2018, 18.01.2019) – zorganizowanie Biblioteczki
Małego Pacjenta na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Powiatowego w
Sochaczewie
http://www.pbw.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=56
6%3Abiblioteka-maego-pacjenta-jest-ju-w-sochaczewskimszpitalu&catid=60%3Arelacje-z-wydarzen&Itemid=108 )
Wystawy prac uczestników autystycznych: w PBW, w Akademii Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie w 11.2017-01.2018 oraz na targach IX warszawskich
Targach Książki https://wydajemywlasnaksiazke.blogspot.com/2018/05/9warszawskie-targi-ksiazki-za-nami.html
Strona internetowa:
 Zamieszczanie przygotowanych zestawień bibliograficznych dotyczących
edukacji włączającej (dotyczące np.: autyzmu, dziecka z wadą słuchu, zespołu
Aspergera, zespołu Downa, wykluczenia społecznego), niestety nie są
wydzielone z całego zbioru:
http://www.pbw.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80
4&Itemid=140
 Niepełnosprawnik – na stronie zamieszczone są informacje potrzebne osobom
niepełnosprawnym fizycznie, dotyczące dojazdu do biblioteki i poruszania się
po bibliotece.
Oprac. Lilla Kołodziejczyk

