Antypedagogika : pakiet edukacyjny
Prawo
Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911200526

Zasoby Internetu
Multimedia
Antypedagogika
Prezentacja multimedialna ukazująca podstawowe zasady antypedagogiki, jej początki i
przedstawicieli oraz porównanie pedagogiki z antypedagogiką.
http://www.youtube.com/watch?v=SXYVc8vnn1g
Artykuły
Jakie wyzwania stawia współczesnym wychowawcom (rodzicom i nauczycielom)
antypedagogika? / Agnieszka Wodniak
Podstawowe idee antypedagogiki i metody wychowawcze z nią związane.
http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=496
Antypedagogika a “szowiniści dorosłości” / Marek Torbacz
Antypedagogika w opozycji do tradycyjnych nurtów wychowania, zagadnienie praw
dziecka, krytyka antypedagogiki.
http://ien.pl/index.php/archives/175
Antypedagogika, czyli rozważania nad stylami wychowania / Elżbieta Jankiewicz
Historia antypedagogiki, główne założenia „Manifestu dziecięcego” (prawa dziecka),
poglądy na wychowanie Hubertusa von Schoenebecka i innych pedagogów związanych z
antypedagogiką.
http://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU6679
Antypedagogika „nie wychowuj, tylko współdziałaj” / Michał Dylewski
Główne założenia antypedagogiki, problematyka praw dziecka.
http://www.misjarodzinna.pl/new/Dylewski_Antypedagogika.pdf
Antypedagogika / Janusz Bielski
Geneza antypedagogiki, jej podstawowe założenia (wspierać zamiast wychowywać) i
główne nurty, wkład antypedagogiki do teorii wychowania.
http://www.lider.szs.pl/down/bielski_w1.doc

Antypedagogika
Podstawowe założenia antypedagogiki, wychowywanie w jej duchu, psychologia dziecka.
http://www.wolneszkoly.republika.pl/30.doc
Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać : przedmowa / Bogusław
Śliwerski
Wychowanie dziecka w świetle antypedagogiki – fragment przedmowy do książki
Hubertusa von Schoenbecka.
http://www.gandalf.com.pl/fragment/antypedagogika-byc-i-wspierac-zamiast/
Antypedagogika a realne dobro dziecka / Dariusz Zalewski
http://www.rozwinskrzydla.info/pedagog-i-psycholog-radzi/antypedagogika-a-realnedobro-dziecka
Dlaczego antypedagogika nie wychowuje? / Anna Dyl
Geneza nurtu, tezy antypedagogiki a wychowanie.
http://www.profesor.pl/publikacja,7011,Artykuly,Dlaczego-antypedagogika-niewychowuje
Wychowanie, czy antywychowanie? Czy nurt antypedagogiki może obecnie stanowić
alternatywę dla tradycyjnych metod wychowawczych? / Wiesława Grafowska
Analiza twórczości Hubertusa von Schoenbecka.
http://www.profesor.pl/publikacja,15333,Artykuly,Wychowanie-czy-antywychowanieCzy-nurt-antypedagogiki-moze-obecnie-stanowic-alternatywe-dla-tradycyjnych-metodwychowawczych
Antypedagogika – co zamiast? / Barbara Kiereś
Liberalizm w wychowaniu, krytyka antypedagogiki, antypedagogika a wartości.
http://www.rodzinakatolicka.pl/index.php/publicystyka/5-komentarze/30583antypedagogika--co-zamiast
Jakie jest spojrzenie na wychowanie przedstawicieli pedagogiki i antypedagogiki? /
Danuta Voigt
Porównanie pedagogiki i antypedagogiki pod kątem celów i metod wychowania, dobra
dziecka i postaw rodziców.
http://www.sp20gdynia.pl/articles.php?id=37
Antypedagogika wobec pedagogiki / Jan Niewęgłowski
Początki antypedagogiki, emancypacja i równouprawnienie dzieci, Hubertus von
Schoenebeck i prawa dziecka, „czarna pedagogika”, ocena założeń antypedagogiki.
http://seminare.pl/pdf/tom11-10-nieweglowski.pdf

Antypedagogiczne próby istnienia - czyli z drugiej strony wychowania...
Wychowanie według założeń antypedagogiki, krytyka szkoły i nauczyciela w duchu
antypedagogiki, szkoła Summerhill, system wychowania Alexandera Sutherlanda Neilla,
koncepcja Alice Miller.
http://www.maciekosuch.com/wp-content/uploads/2012/11/antypedagogiczne-prabyistnienia.doc
Zestawienia bibliograficzne
Antypedagogika / pedagogika alternatywna / Monika Woryna
Wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism wydane do 2009 r.
http://ftp.wom.edu.pl/biblioteka/wodzislaw/zestawienia
%20bibliograficzne/antypedagogika.pdf
Antypedagogika : zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2007 / Artur Gumułka [i in.]
Artykuły z czasopism i książek.
http://www.wsp.krakow.pl/biblio/pliki/antypedagogika-bibliografia.html

Bibliografia za lata 1992-2013
Bibliografia stanowi uzupełnienie zestawień bibliograficznych prezentowanych powyżej.
Materiały są dostępne w Czytelni (cz) lub Wypożyczalni (w) Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 48.
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w 45064
Jaka może być szkoła? / Hubertus von Schoenebeck ; tł. [z niem.] i sł. wstępne Andrzej
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w 62350

Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej / red. nauk. Maria
Dudzikowa, Karina Knasiecka-Falbierska ; KNP Polska Akademia Nauk. - Kraków :
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Rozdziały z książek:
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Polecane czasopisma publikujące artykuły związane z problematyką
pedagogiki krytycznej i antypedagogiki
Czasopisma są dostępne w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w BielskuBiałej ul. Komorowicka 48.
1. Edukacja
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/
2. Edukacja i Dialog
http://www.eid.edu.pl/aktualny_numer/

3. Kwartalnik Pedagogiczny
http://www.kp.edu.pl/
4. Przegląd Oświatowy
http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/z-prac-rady-sekcji.html
5. Ruch Pedagogiczny
http://rp.edu.pl/
6. Wychowanie na Co Dzień
http://www.weakapit.pl/
7. Wychowawca
http://wychowawca.pl/

