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WYDAWNICTWA ZWARTE (książki)
ADAMCZYK Grażyna : Kształcenie zawodowe osób z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem
umysłowym // W: Między wsparciem doraźnym a wsparciem racjonalnym czyli O
uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych / red. Zenon Gajdzica. –
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. – (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób
Niepełnosprawnych ; T. 6). – S. 103-109
Obecny stan kształcenia zawodowego w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy. Program
nauczania „Ogrodnik” z elementami prowadzenia gospodarstwa domowego. Ocenianie w klasach przysposabiających
do pracy.
Czytelnia Piotrków: sygn. 97509 W

GAJDZICA Zenon : Ogólny rys organizacji oraz podstawowych założeń kształcenia zawodowego osób z
upośledzeniem umysłowym w Polsce // W: Między wsparciem doraźnym a wsparciem racjonalnym
czyli O uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych / red. Zenon Gajdzica.
– Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. – (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób
Niepełnosprawnych ; T. 6). – S. 125-135
Kształcenie zawodowe osób z lekkim upośledzeniem umysłowym. Przysposobienie do pracy uczniów z
umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym. Kształcenie ustawiczne osób z upośledzeniem umysłowym.
Czytelnia Piotrków: sygn. 97509 W

HUČIK Ján : Czynniki warunkujące przygotowanie do zawodu osób niepełnosprawnych umysłowo // W:
Między wsparciem doraźnym a wsparciem racjonalnym czyli O uwarunkowaniach socjalizacji
społecznej osób niepełnosprawnych / red. Zenon Gajdzica. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",
2008. – (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 6). – S. 77-94
Etapy rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych zawodowo. Cechu szczególne orientacji zawodowej
uczniów niepełnosprawnych umysłowo. Wstępne przygotowanie do zawodu uczniów niepełnosprawnych umysłowo.
Przygotowanie zawodowe uczniów niepełnosprawnych zawodowo w szkole zawodowej specjalnej.
Czytelnia Piotrków: sygn. 97509 W

HUČIK Ján : Możliwości przygotowania zawodowego niepełnosprawnych umysłowo w Republice
Słowackiej // W: Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : konteksty edukacyjne i
prawne / red. Zenon Gajdzica. – Kraków : "Impuls", 2007. – (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i
Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 3). – S. 65-78
Przygotowanie uczniów niepełnosprawnych umysłowo do wyboru oraz wykonywania pracy zawodowej.
Kształcenie w szkołach zawodowych – kierunki nauczania. Podstawowe dane na temat organizacji procesu kształcenia
zawodowego.
Czytelnia Piotrków: sygn. 95670 W

JAGOSZEWSKA Iwona : Możliwości i ograniczenia edukacji zawodowej młodzieży niesłyszącej // W:
Nierówność szans edukacyjnych - przyczyny, skutki, koncepcje zmian : praca zbiorowa / pod
red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj. – Kraków : "Impuls", 2012. – S. 439-455
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 103336

LUNDINE Vicki,SMITH Catherine : Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla
uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / słowo wstępne
Jo-Anne Seip ; [tł.: Olga Frączak-Faure]. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, cop. 2008
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 96827
Wypożyczalnia Opoczno: sygn. 30603

PARYS Katarzyna, OLSZEWSKI Sławomir : Rozważania na temat zdobywania kwalifikacji zawodowych
przez młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim // W: Między wsparciem doraźnym a
wsparciem racjonalnym czyli O uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób
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niepełnosprawnych / red. Zenon Gajdzica. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. –
(Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 6). – S. 111-118
Kształcenie zawodowe młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym. Plany kształcenia zawodowego
młodzież lekko upośledzonej umysłowo w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej. Egzamin zawodowy.
Czytelnia Piotrków: sygn. 97509 W

Ponadgimnazjalna, specjalna szkoła przysposobienia do pracy : organizacja, metody pracy,
scenariusze, regulacje prawne : poradnik dla nauczycieli i specjalistów / pod red. Teresy Serafin ;
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005
Wypożyczalnia
Wypożyczalnia
Wypożyczalnia
Wypożyczalnia

Piotrków: sygn. 92971-92977
Bełchatów: sygn. 29223-29224
Opoczno: sygn. 28420-28421
Radomsko: sygn. 33983-33984

SAK Mariusz : Możliwości i ograniczenia edukacji zawodowej głuchych w opinii uczniów szkół zawodowych
dla głuchych // W: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań
rozwojowych / pod red. Bogumiły Witkowskiej, Karola Bidzińskiego, Pawła Kurtka. – Kielce :
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego ; Piekoszów : "Gens" , 2010. – S. 302307
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 104233

SUT Tobiasz : Organizacyjne uwarunkowania edukacji w zakresie nabywania kompetencji zawodowych
przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia // W: Dzieci i młodzież ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych / pod red. Bogumiły
Witkowskiej, Karola Bidzińskiego, Pawła Kurtka. – Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana
Kochanowskiego Piekoszów : "Gens" , 2010. – S. 308-314
Wypożyczalnia Piotrków : sygn. 104233

SIARKIEWICZ Robert : Rehabilitacja zawodowa // W: Wybrane zagadnienia rehabilitacji osób
niepełnosprawnych dla studentów pedagogiki / red. Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna. –
Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2010. – S. 141-154
Kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych. Instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku
pracy.
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105983, 105984W

TYLEWSKA-NOWAK Beata : Młodzież z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
w szkolnictwie ponadgimnazjalnym // W: Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w
systemie edukacji. – Warszawa : "Difin", 2012. – S. 134-148
Wypożyczalnia Piotrków : sygn. 103869

WOJTASIAK Elżbieta : Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych – wyzwania współczesności // W:
Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społecznogospodarczych. T. 2 / red. nauk. Helena Ochonczenko, Maria Agnieszka Paszkowicz ; Uniwersytet
Zielonogórski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. – S. 17-28
Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych w Polsce. Kształcenie zawodowe osób
niepełnosprawnych. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – rynek pracy, problemy zawodowe.
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95282

WOŁOSIUK Beata : Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością // W: Między wychowaniem
a karierą zawodową / red. Beata Jakimiuk. – Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, 2013. – S. 617-626
Bariery uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Wartość pracy w życiu osób
niepełnosprawnych. Kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych. Sytuacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 104413

ZIĘTEK Anna : Problemy edukacji zawodowej młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi :
[badania] // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian
społeczno-gospodarczych. T. 2 / red. nauk. Helena Ochonczenko, Maria Agnieszka Paszkowicz ;
Uniwersytet Zielonogórski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. – S. 195-205
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95282

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(Artykuły dostępne w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. i/lub Jej Filii)
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GAZDULSKA Monika : Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole
przysposabiającej do pracy // Szkoła Specjalna. – 2010, [nr] 3, s. 208-216
Organizacja kształcenia uczniów w szkole przysposabiającej do pracy. Obowiązkowe i dodatkowe zajęcia
edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

GIERMANOWSKA, Ewa : Kształcenie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej // Pedagogika Pracy. –
2008, [nr] 53, s. 38-45
Zmiany w kształceniu zawodowym młodzieży niepełnosprawnej. Rola szkoły i poradnictwa zawodowego w
przygotowaniu młodzieży niepełnosprawnej do pełnienia ról zawodowych

JANUSZEWSKA-WARYCH Maria : Kształcenie zawodowe a możliwości zatrudnienia młodzieży upośledzonej
umysłowo w stopniu lekkim // Nauczyciel i Szkoła. – 2009, nr 1/2, s. 95-106
Zasady kształcenia zawodowego w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.

PARCHOMIUK Monika : Aktywność pedagogów specjalnych pracujących z osobami niepełnosprawnymi
intelektualnie w zakresie podnoszenia poziomu kompetencji zawodowych // Wychowanie na co Dzień. 2015, nr 2, s. 32-36
SALAŃSKI Witold : Nauka tak, dyskryminacja nie : w Łodzi o kształceniu zawodowym uczniów
niepełnosprawnych // Głos Nauczycielski. – 2015, nr 14/15, s. 8
Problem edukacji ponadgimnazjalnej i edukacji zawodowej uczniów niepełnosprawnych w Polsce.

SŁAWECKI Tadeusz : Ważna jest wysoka jakość kształcenia zawodowego // Dyrektor Szkoły. – 2015,
nr 3, s. 12-16
SYLWESIUK Małgorzata : Jestem potrzebny, pracuję – kształcenie zawodowe specjalne // Meritum. –
2010, nr 2, dod. Oświata Mazowiecka nr 3, s. 20
WOJCIECHOWSKA Jolanta : Kształcenie zawodowe niepełnosprawnych intelektualnie // Dyrektor Szkoły.
– 2013, nr 9, s. 18, 20-22
ZIĘTEK Anna : Znaczenie kształcenia integracyjnego w procesie przygotowania młodzieży
niepełnosprawnej do pracy // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 5, s. 8-11

ZASOBY ONLINE
GIERMANOWSKA Ewa : Kształcenie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej // Pedagogika Pracy. –
T. 53 (20080, S. 38-46. [dostęp: 14 marca 2017]. Dostępny w:
http://pedagogikapracy.16mb.com/wpcontent/uploads/2016/04/PedagogikaPracy_53.pdf
JANKOWSKA Iwona : Program nauczania przedmiotu zajęcia kształtujące kreatywność dla
uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. [dostęp: 14 marca 2017]. Dostępny w:
http://www.edukator.ore.edu.pl/275/
KAŁUŻNIAK Jolanta : Kształcenie zawodowe specjalne oraz przysposobienie do pracy na
przykładzie Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Chorzowie. [dostęp: 14 marca 2017]. Dostępny w:

http://www.edukacja.edux.pl/p-4398-ksztalcenie-zawodowe-specjalne-oraz-przysposobienie.php
Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych / pod redakcją Krzysztofa
Bondyry Heleny Dolaty Dominika Postaremczaka Anny Świdurskiej. – Szczecin ; Koszalin ; Poznań : MDruk Zakład Poligraficzno-Wydawniczy Janusz Muszyński, 2012. [dostęp: 14 marca 2017]. Dostępny w:
http://dsig.pl/p/specjalne_szkolnictwo.pdf
WOJCIECHOWSKA Jolanta : Kształcenie zawodowe niepełnosprawnych intelektualnie. [dostęp: 14
marca 2017]. Dostępny w:http://www.oswiata.abc.com.pl/dyrektor-szkoly/czytaj/-/artykul/ksztalceniezawodowe-niepelnosprawnych-intelektualnie-jolanta-wojciechowska
Artykuł pochodzi z miesięcznika „Dyrektor Szkoły 9/2013

ZAKRZEWSKA-MANTERYS Elżbieta : Szkoły przysposabiające do pracy – zło konieczne czy
nowoczesna forma edukacji dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym i znacznym? // Trendy [online]. – 2012, z. 3, s. 29-33. [dostęp: 14 marca 2017].
Dostępny w: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=365
WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
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ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE
http://www.pedagogiczna.edu.pl
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