Informacje o działaniach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie
wynikających z realizacji edukacji włączającej w bibliotekach (za lata 2012-2019):

1. Organizacja warsztatu szkoleniowego pt. „Jestem obcy w Twojej szkole”
- dla dyrektorów i nauczycieli szkół województwa lubelskiego, pedagogów
szkolnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, socjologów i psychologów
pracujących z dziećmi cudzoziemskimi oraz dziećmi Polaków powracających z
zagranicy
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=74
2. Organizacja sieci doskonalenia "Lubelskie Laboratorium Talentów". - wspólnej
inicjatywy PBW, Zespołu Poradni nr 2 i Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie dla
nauczycieli pracujących z uczniami zdolnymi. Koordynatorem sieci i jej
pomysłodawcą jest dr Tomasz Knopik, pracownik naukowy Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Spotkania poświęcone są zdolnościom
i uzdolnieniom, temu jak wykorzystać potencjał dziecka zdolnego, i jak z nim
pracować w szkole masowej, a także znaczeniu rozwijania kreatywności
uczniów
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/pliki/file/wydarzenia%202018.pdf
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=77
3. Organizacja wystaw prac plastycznych autorstwa uczniów nowo przybyłych do
Polski, z niepełnosprawnościami lub ze SPE:


wernisaż wystawy rysunków Artura Oganesjana,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=65



wernisaż wystawy malarstwa Patrycji Dyda pt. „Tajemnica uroku”,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=74



wernisaż prac Pauliny Wiśniewskiej, uczennicy gimnazjum SOSW dla Dzieci i
Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=68



wystawa kartek bożonarodzeniowych autorstwa uczniów Publicznej SP z
Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=71
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wernisaż prac artystycznych młodzieży SOSW dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=78

4. Zajęcia edukacyjne realizowane dla uczniów niepełnosprawnych i dzieci ze
SPE. Przykładowe tytuły lekcji:



Książka dawniej i dziś w SOSW nr 2 w Lublinie,
ABC historii książki dla dzieci w SP Specjalna nr 26 w Lublinie,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=77











Postacie zwierząt występujące w baśniach, bajkach i wierszach dla dzieci SP Specjalna nr 26,
Poznajemy japoński teatrzyk Kamishibai: „Szukając Marudka”, „O panach
Palcach” - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12,
Z wizytą w PBW im. KEN w Lublinie - Przedszkole s. Kanoniczek (z
oddziałami integracyjnymi),
Z wizytą w PBW im. KEN w Lublinie - Przedszkole s. Nazaretanek (z
oddziałami integracyjnymi),
Jak to z tym Lublinem było - 700 lecie Koziego Grodu - SP Specjalna nr 26,
Moja mała ojczyzna - Lublin w legendzie i podaniu - SP Specjalna nr 26,
Z wizytą w PBW im. KEN w Lublinie - SP Specjalna nr 26,
Kto ty jesteś? Polak mały - Przedszkole s. Kanoniczek (z oddziałami
integracyjnymi),
W świecie multimediów Biblioteki Pedagogicznej w Lublinie - dla młodzieży
uczącej się w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii
Sękowskiej
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=78



cykl lekcji nt. prawa autorskiego obowiązującego w internecie dla uczniów SP
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łęcznej
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=78

5. Zajęcia w placówkach wychowawczych


świetlica środowiskowa "Dom św. Józefa dla Dzieci i Młodzieży. Ognisko
wychowawcze"
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=68

6. Biblioteka patronuje/organizuje/współuczestniczy w organizacji konkursów
dla/z udziałem uczniów ze SPE :
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patronat dyrektor PBW nad konkursem dla młodzieży SOSW dla Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
poświęconego życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza oraz ufundowanie
nagród dla laureatów,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=74



patronat nad II
Wojewódzkim Konkursem Wiedzy Gastronomicznej w
w SOSW im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie oraz ufundowanie nagród dla
laureatów,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=78



patronat PBW oraz praca bibliotekarza w jury konkursowego w Wojewódzkim
Konkursie Literacko-Plastycznym „Moja Niepodległa" z udziałem dzieci z
orzeczeniem niepełnosprawności - organizowanym przez SOSW dla Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnych
im. prof. Zofii
Sękowskiej w Lublinie.
Ufundowanie części nagród książkowych. Celem konkursu było
przełamywanie barier niepełnosprawności oraz odkrywanie młodych talentów
wśród dzieci i młodzieży z orzeczeniem niepełnosprawności,
http://soswlublin.pl/wyscigowa/2018/12/11/gala-laureatow-konkursu-mojaniepodlegla/



udział w organizacji konkursu czytelniczego i pracach jury „W magicznym
świecie Harrego Pottera” zorganizowanego wspólnie z Biblioteką SP nr 43 im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie, z udziałem uczniów
niepełnosprawnych i uczniów z oddziałów integracyjnych,



udział w organizacji konkursu czytelniczego i pracach jury „Moi przyjaciele z
Bullerbyn” zrealizowanego wspólnie ze SP nr 43 im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Lublinie, z udziałem uczniów z oddziałów integracyjnych,



współorganizacja oraz patronat PBW nad
Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY pod patronatem
Marszałka Województwa Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty, z
udziałem uczniów SOSW i ośrodków wychowawczych,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=77



udział w organizacji przygotowaniu punktu kontrolnego na trasie gry miejskiej
700-lecie Lublina przygotowanej przez SOSW dla Dzieci i Młodzieży
Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie,
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udział w organizacji Niepodległościowej Gry Miejskiej „Bo chcieć to móc”
przygotowanej przez SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo
Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=77



udział w pracach jury w Światowym Dniu Pluszowego Misia, imprezie
czytelniczej z udziałem uczniów klas młodszych Publicznej SP z Oddziałami
Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=74

7. Promocja najnowszej literatury oraz materiałów edukacyjnych dotyczących
dziecka z niepełnosprawnością, metodyki pracy z dzieckiem ze SPE i metod
rewalidacji - podczas konferencji, imprez, spotkań:
 uczestnictwo w konferencji „Uczeń z trudnościami edukacyjnymi i
wychowawczymi w szkole - zadania i wyzwania” z prezentacją pt. „Zbiory i
usługi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie pomocą w pracy
nauczyciela, psychologa, terapeuty”. Konferencja zorganizowana została
przez Powiat Świdnicki w Świdniku oraz SOSW im. H. Sienkiewicza w
Świdniku przy współpracy ZS w Trawnikach,

http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=78


uczestnictwo w obchodach Międzynarodowego Dnia Głuchego odbywającego
się w ramach Tygodnia Integracji Międzynarodowej,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=66
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=68



uczestnictwo w obchodach 60-lecia SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej
i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=66



uczestnictwo w Wielkim Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez Radę
dzielnicy i Dom Kultury LSM w Lublinie,

http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/pliki/file/Galerie/Wielki%20Festyn%20Rodzinny%2
02013/album/slides/01.html


udział bibliotekarza w konferencji „Międzykulturowość w polskiej szkole”
dotyczącej zapewnienia dzieciom cudzoziemskim oraz dzieciom polskim
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powracającym z zagranicy odpowiednich warunków do nauki, włączenie nowo
przybyłych uczniów do społeczności szkolnej i ułatwienie im adaptacji.
Tematyka spotkania dotyczyła organizacji zajęć z dziećmi uchodźców,
organizacji procesu edukacyjnego w szkołach prowadzących nauczanie
młodzieży obcojęzycznej wybierających naukę w Polsce, dzieci migrantów,
adaptacji repatriantów i członków ich rodzin. Bibliotekarz zaprezentował
pakiet edukacyjny „Międzykulturowość w polskiej szkole” opracowany
w Wydziale Informacji i Informatyzacji PBW - obszerny wykaz bibliograficzny
literatury oraz innych dokumentów dostępnych w zbiorach Biblioteki.
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=74


spotkanie w Ośrodku Adaptacyjnym dla dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością intelektualną - prezentacja możliwości wsparcia
rodziców i terapeutów ofertą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN,



piknik żeglarski zorganizowany w ramach Lubelskich Dni Autyzmu przez
Środowiskowy Dom Samopomocy - prezentacja kolekcji zbiorów Biblioteki
dotyczących autyzmu,



Dzień Rodziny w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Lublinie - prezentacja kolekcji zbiorów
Biblioteki dotyczących rozwiązywania problemów wychowawczych,



Kongres Rodziny „Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i
odpowiada” w Instytucje Pedagogiki KUL Jana Pawła II,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=71



VI Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych w hali Targi Lublin S.A. z ofertą
zbiorów dotyczących problematyki niepełnosprawności, rehabilitacji,
rewalidacji
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=77

8. Zapraszanie do aktywności i uczestnictwa uczniów z niepełnosprawnością lub
SPE w imprezach czytelniczych organizowanych przez PBW:


w Narodowym Czytaniu 2016,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=74



w przedstawieniu „Noc bajek” w Filii Janów Lubelski,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=74
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9. Organizacja wystaw prac artystycznych wykonanych przez dzieci i młodzież
ze SPE:


ekspozycja prac dziecięcych konkursu plastycznego „Bohaterowie literatury
angielskiej i irlandzkiej”, objętego honorowym patronatem PBW, a
zorganizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=74



„Lublin - widzieć, a nie tylko patrzeć” - ekspozycja prac uczestników działań
Środowiskowego Domu Samopomocy "Absolwent" oraz uczniów i
absolwentów SOSW 1 w Lublinie,



„Moja ukochana, niepodległa Ojczyzna” - wystawa
plastycznych wychowanków SOSW nr 1 w Lublinie,

plakatów,

prac

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2011830762209859&type=3


„Mój przyjaciel zwierz”- biblioteczna ekspozycja prac dzieci i młodzieży
hospitalizowanych
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.
Konkurs o zorganizowany został przez Zespół Szkół Specjalnych przy
Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie oraz Fundację Na Rzecz
Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE.
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=78

10. Organizacja szkoleń dla nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli dotyczących
pomocy w pokonywaniu trudności adaptacyjnych, niepowodzeń szkolnych,
zahamowań aspołecznych:


szkolenie „Biblioterapia w pracy pedagogicznej nauczyciela”
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=71



warsztaty „Arteterapia – twórcze malowanie i rysowanie w pracy nauczyciela,
wychowawcy, opiekuna”,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=78



warsztaty „Art-coaching - zmiana zachowania zaczyna się od zmiany
myślenia. Narzędzie rozwoju nauczyciela, opiekuna, wychowawcy”,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=78
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warsztaty „Podróż dziecka w krainę marzeń” - warsztat terapii tańcem i
ruchem z wykorzystaniem rekwizytów. Choreoterapia - skuteczna metoda w
obniżaniu poziomu lęku i depresyjności oraz zwiększania świadomości ciała i
poprawy obrazu siebie,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=78

11. Sporządzanie kwerend dotyczących problematyki form niepełnosprawności
oraz dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zamówienie
nauczycieli (przykłady z 2018 r.):






Dyskalkulia,
Mutyzm,
Praca z uczniem trudnym,
Integracja sensoryczna,
Zmysły.

12. Konsultacje i opiniowanie list planowanych zakupów książkowych, nowości
wydawniczych dla bibliotek szkolnych (w tym szkół z oddziałami
integracyjnymi) oraz organów prowadzących szkoły, w związku z realizacją
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” latach 2016–2020:








SP nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej
w Lublinie,
SP 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej,
Gimnazjum Specjalne nr 22 w SOSW dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie,
SOSW nr 2 w Lublinie,
SP nr 43 im. I.J. Paderewskiego (z oddziałami integracyjnymi),
Technikum nr 2 w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
im. Prof. Zofii Sękowskiej,
Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie.

13. Spotkania z rodzicami uczniów nt. sposobów rozwijania zainteresowań
czytelniczych i roli domu rodzinnego w kształtowaniu kompetencji
czytelniczych dzieci w SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana
Pawła II w Łęcznej,
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=78
14. Zakup do zbiorów bibliotecznych
z niepełnosprawnością i SPE:

książek

o

tematyce

związanej
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Przykłady tytułów zakupionych książek:


„Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych : komunikacja i procesy
poznawcze” / Justyna Kotowicz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018



„Rozwijanie komunikacji : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną, autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się” / Jacek
Stojanowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018



„Rodzina dziecka z niepełnosprawnością w badaniu netnograficznym :
rekonstrukcja problemowa badań Haliny Borzyszkowskiej” / Joanna
Doroszuk. - Gdańsk : "Katedra", 2018



„Tyflopedagogika wobec współczesnych potrzeb wspomagania rozwoju,
rehabilitacji i aktywizacji społecznej” / redakcja naukowa: Małgorzata
Paplińska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak. - Warszawa : Wydawnictwo
Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2017



„Wyjątkowi są wśród nas : zbiór opowiadań z przesłaniami dla rodziców i
dzieci” / Maja Chmiel. - Konin : "Psychoskok", cop. 2018



„Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i
brytyjskiej” / Barbara Adamiak, Jolanta Boryszewska, Natalia Malenko. Kraków : Impuls, 2017



„Postawy zdystansowania i tolerancyjności a zasoby osobiste młodzieży
słabowidzącej” / Urszula Olejnik. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, 2018

15. Prenumerata czasopism o tematyce związanej z niepełnosprawnością,
rewalidacją:














„Arteterapia : terapia sztuką w praktyce,

„Chowanna : kwartalnik poświęcony naukowym zagadnieniom wychowania,
„Edukacja Wczesnoszkolna” ,
„Na Temat”,
„Nauczanie Początkowe” : materiały metodyczne dla nauczycieli,
„Niepełnosprawność i Rehabilitacja”,
„Opieka, Wychowanie, Terapia” : pismo metodyczno-teoretyczne poświęcone
problemom profilaktyki społecznej i resocjalizacji,
„Pedagogika Społeczna”,
„Pedagogika Społeczna”,
„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”,
„Problemy Wczesnej Edukacji”,
„Psychoterapia”,
„Rewalidacja” : czasopismo dla nauczycieli i terapeutów,
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„Sygnał”: magazyn wychowawcy,
„Szkoła Specjalna”,
„Świetlica w Szkole” : kwartalnik wychowawców świetlicy,
„Wspólne Tematy”,
„Wychowanie na co Dzień”,
Życie Szkoły” : miesięcznik poświęcony organizacji wychowania i nauczania.

16. Roczny, całodobowy, bezpłatny dostęp do kilkudziesięciu elektronicznych
książek o tematyce niepełnosprawności, rewalidacji, a także do wszystkich
darmowych e-publikacji w serwisie Ibuk Libra,
poprzez e-Czytelnię,
wykupiony przez konsorcjum „Lubelskie i Świętokrzyskie Biblioteki
Pedagogiczne” dla czytelników PBW w Lublinie
oraz Filii w Janowie
Lubelskim
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/pliki/file/IBUK%20Libra_tytuly%202019_Lub_%20
%20i%20%C5%9Awi%C4%99tok_%20Bi.pdf
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=73
17. Udostępnianie na stronie WWW
zestawień bibliograficznych
nt.
niepełnosprawności, rewalidacji, metodyki pracy z uczniami o SPE, będących
w zbiorach Biblioteki, poprzez opracowanie i udostępnianie na stronie WWW
Biblioteki nt:





















Anoreksja i bulimia,
Arteterapia [za lata 1991-2007],
Arteterapia [za lata 2008-2015],
Autyzm,
Biblioterapia [za lata 1989-2004],
Biblioterapia [za lata 2005-2012],
Biblioterapia (bibliografia adnotowana w wyborze),
Dyskalkulia,
Dysleksja [1987-2004],
Dysleksja [2004-2007],
Dzieci z zespołem ADHD,
Dziecko autystyczne [za lata 2000-2008],
Dziecko autystyczne [za lata 2009-2017],
Dziecko chore i niepełnosprawne w rodzinie,
Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole masowej,
Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo,
Dziecko z zespołem Aspergera,
Edukacja włączająca,
Integracja percepcyjno-motoryczna,
Integracja społeczna niepełnosprawnych w Polsce i na świecie,
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Kształcenie integracyjne,
Logopedia. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2016,
Osoby niepełnosprawne - z nami czy obok nas (zbiory audiowizualne),
Pomoc rodzinie z dzieckiem chorym i niepełnosprawnym,
Przedszkola integracyjne,
Terapia zajęciowa (zestawienie bibliograficzne w wyborze),
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych [215-2018],
„W strefie mroku” - kształcenie niewidomych i niedowidzących,
Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=1

18. Udostępnianie na stronie WWW Filii w Janowie Lubelskim 3 zestawień
bibliograficznych nt.:




Autyzm i zespół Aspergera,
Biblioterapia,
Mutyzm
http://ken.pbw.lublin.pl/janow/zestawienia.html

19. Aktualizowanie na bieżąco 13430 haseł przedmiotowych dotyczących
niepełnosprawności w elektronicznej kartotece zagadnieniowej
http://87.246.214.7/cgi-bin/makwww.exe?BM=03
20. Popularyzowanie tematyki niepełnosprawności, rewalidacji poprzez publikację
zestawień bibliograficznych w Serwisie Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna
SBP.
21. Bieżąca promocja najnowszej literatury dotyczącej niepełnosprawności,
rewalidacji na stronie WWW PBW w zakładce: „Nowości - książki”
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=53
Ostatnio promowane książki:


„Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu” / redakcja Sam Goldstein, Jack A.
Naglieri, Sally Ozonoff. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2017. Sygn. 209675
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„Rozłączone dzieci : program Brain Balance dla dzieci z autyzmem, ADHD,
dysleksją i innymi zaburzeniami neurologicznymi” / Robert Melillo. - Gdańsk :
Harmonia Universalis, 2017. Sygn. 209664



„Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym : objawy, przyczyny, możliwości
przeciwdziałania” / Małgorzata Cywińska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe,
2017. Sygn. 209696



„Według innego klucza : opowieść o autyzmie” / John Donvan, Caren Zucker. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2017. Sygn.
209725



„Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera : poradnik
dla rodziców i terapeutów” / Małgorzata Mikołajczak. - Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 209700-209701



„Zdrowie emocjonalne młodzieży” / Ireneusz Kowalewski, Jan L. Franczyk. Kraków : PETRUS, copyright 2017. Sygn. 209751

22. Udostępnianie zbiorów multimedialnych



334 pozycje - Książki mówione.
192 poz. książki dla osób niedowidzących. - kolekcja kaset
magnetofonowych wydanych przez Zakład Wydawnictw i Nagrań
Polskiego Związku Niewidomych. Wszystkie kasety posiadają specjalne
naklejki z tytułem nagrania napisanym w alfabecie Braille’a

http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=77
23. Udostępnianie darmowych ebooków w e-Czytelni Ibuk Libra










„Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku”,
„Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku. Aspekty
rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych”,
„Integracja sensoryczna w przedszkolu”,
„Jak uwzględniać indywidualne potrzeby uczniów. Praktyczne
wskazówki dla nauczycieli”,
„Niecierpliwe dziecko – nauka odraczania reakcji i czekania na swoja
kolej”,
„Program pomocy i adaptacji ucznia powtarzającego klasę”,
„Specyficzne zaburzenia językowe (SLI) ”,
„Terapia oparta na koncentracji uwagi dla dzieci z autyzmem i
Zespołem Aspergera”,
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„Wybrane problemy dotyczące pracy z uczniami o specyficznych
potrzebach edukacyjnych”,
„Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc. Poradnik dla nauczycieli i rodziców”.

24. Organizacja zajęć podczas ferii zimowych - opieka nad dziećmi mniej
zamożnymi. PBW oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 im.
Jerzego Ciesielskiego w Lublinie podjęły wspólną inicjatywę zorganizowania
nieodpłatnych zajęć dla dzieci mniej zamożnych - zaprosiły grupę dzieci
objętych opieką Poradni do wspólnego spędzania wolnego czasu podczas ferii
zimowych 2016.
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/portal.php?wyswietl=strona&id=74
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