
Edukacja domowa : pakiet edukacyjny

Zasoby internetu:

Portale, serwisy
Strona Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie
Prawo, aktualności, artykuły, najczęściej zadawane pytania, pomoce dydaktyczne.
http://www.edukacjadomowa.pl/

Strona Stowarzyszenia Edukacji Domowej
http://www.edukacja.domowa.pl

Multimedia

Homeschooling, czyli edukacja domowa w Polsce
Doświadczenia rodziców z pracy z dziećmi w ramach edukacji domowej.
http://www.youtube.com/watch?v=YiF9OUpX-hY

Edukacja domowa jako możliwość edukacyjna / Paweł Bartosik
Wykład  na konferencji  „Edukacja  domowa jako  alternatywa dla  współczesnej  szkoły?”  –
9.03.2013 Gdańsk.
http://www.youtube.com/watch?v=Y6n3JdOXbcU

Edukacja  domowa –  wywiad  z  red.  nacz.  magazynu  „Aktywna  Mama”  Beatą  Michalską-
Jutrzenką
http://www.youtube.com/watch?v=XKnDGGb67ek

Artykuły

Edukacja domowa szansą dla rodziców / Dariusz Zalewski
Zalety edukacji domowej, nowe uprawnienia dla dyrektorów szkół niepublicznych, propozycje
nowych rozwiązań.
http://www.edukacja-klasyczna.pl/?p=26

Edukacja domowa – blog
http://www.edukacjadomowa.blogspot.com/ 

Edukacja domowa w praktyce
Wywiad z rodzicami zamierzającymi prowadzić edukację domową o ich planach związanych
z nauczaniem dzieci w domu i motywach, które nimi kierują.
http://miastodzieci.pl/dla_rodzicow/70:/2235:edukacja-domowa-w-praktyce

Edukacja  domowa  jako  egzemplifikacja  idei  podmiotowości  i  wolności  edukacyjnej  /
Magdalena Giercarz-Borkowska
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Edukacja domowa wyrazem wolności edukacyjnej, prawne aspekty praktykowania edukacji
domowej w Polsce i  na świece, podmiotowość ucznia w szkole tradycyjnej, dyskryminacja
edukacji domowej w polskim systemie oświaty.
http://www.konferencja.21.edu.pl/uploads/6/3/9/9/6399009/1.1.3._giercarz-
borkowska.pdf

Edukacja domowa w praktyce / Alicja Krzywańska-Podermańska, Marzena Reszke
Doświadczenia z edukacji domowej prowadzonej przez matki.
http://dziecisawazne.pl/edukacja-domowa-w-praktyce/

Edukacja domowa jako alternatywa w kształceniu i wychowaniu zranionego dziecka / Urszula
Bartnikowska
Czym jest edukacja domowa, rola rodziców, zalety, edukacja domowa dziecka zranionego,
wady systemu szkolnego.
http://polskadzieciom.home.pl/nslt/edukacja_domowa.pdf
Edukacja domowa / Ewa Kolasińska, Joanna Kuźmicka, Anna Smoczyńska
Edukacja domowa w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i innych krajach Unii Europejskiej.
http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/edukacja_domowa.pdf

Edukacja domowa jako jedna z ofert kształcenia / Monika Nawrot-Borowska
Sprawozdanie z konferencji.
https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/article/viewFile/512/666 

Edukacja domowa – pięć najczęściej stawianych pytań / Kinga Wenklar
Edukacja domowa w praktyce.
https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/article/viewFile/385/646 

Edukacja domowa – nowy czy stary styl kształcenia? / Anna Aleksandra Kurczak
Rozwój edukacji domowej, motywy podejmowania tej formy kształcenia, tutoring w edukacji
domowej.
http://www.czasopisma.pan.pl/Content/103922/PDF/Anna%20Aleksandra%20Jurczak.pdf 

Zestawienie bibliograficzne opublikowane w Internecie

Edukacja domowa : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2009
http://www.pbw.edu.pl/images/stories/ZESTAWIENIA/edukacja.doc

Bibliografia
Bibliografia  stanowi  uzupełnienie  zestawień  bibliograficznych  wymienionych  powyżej.
Materiały  są dostępne w czytelni  (cz),  wypożyczalni  (w)  lub w księgozbiorze  podręcznym
wypożyczalni (P) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 48.
Czasopisma dostępne są wyłącznie w czytelni.

Książki wydane w latach 2004-2014:
1. Edukacja  domowa :  edukacja  przyszłości  /  Wiesław Stebnicki.  -  Warszawa :  Fijorr

Publishing Company, 2014.
w 72836

2

http://www.pbw.edu.pl/images/stories/ZESTAWIENIA/edukacja.doc
http://www.czasopisma.pan.pl/Content/103922/PDF/Anna%20Aleksandra%20Jurczak.pdf
https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/article/viewFile/385/646
https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/article/viewFile/512/666
http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/edukacja_domowa.pdf
http://polskadzieciom.home.pl/nslt/edukacja_domowa.pdf
http://dziecisawazne.pl/edukacja-domowa-w-praktyce/
http://www.konferencja.21.edu.pl/uploads/6/3/9/9/6399009/1.1.3._giercarz-borkowska.pdf
http://www.konferencja.21.edu.pl/uploads/6/3/9/9/6399009/1.1.3._giercarz-borkowska.pdf


2. Edukacja domowa / Marek Budajczak. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2004.
w 53078

3. Edukacja  domowa  /  Wiesław  Stebnicki.  -  Warszawa  :  Oficyna  Wydawniczo-
Poligraficzna "Adam", 2014.
w 73156

4. Rodzic  doskonały  :  jak  z  dziecka  zrobić  mistrza  /  Kamila  Dercz.
Zabrze : Dobrestopnie.pl, 2009.
w 62602

5. Rodzina  i  przedszkole  w  kształtowaniu  umiejętności  muzycznych  dzieci  :
zastosowanie  koncepcji  Edwina  E.  Gordona  /  Beata  Bonna.  -  Bydgoszcz  :
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005.
w 55672

6. Rola wychowawcza matki w edukacji domowej / Marzena Zakrzewska. - Warszawa :
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2013.
w 73158

7. Rola  wychowawcza  ojca  w  edukacji  domowej  /  Paweł  Zakrzewski.  -  Warszawa  :
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2013.
w 73157

8. Zamiast edukacji : warunki do uczenia się przez działanie / John Holt ; przekł. z jęz.
ang. Dorota Konowrocka ; wprowadzenie do wydania polskiego Bogusław Śliwerski. -
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
w 59276, w 64577

Artykuły z czasopism wydanych w latach 2004-2017:

1. Alternatywne formy edukacji / Małgorzata Stańczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 9,
s. 52-54

2. Co z edukacją domową w XXI wieku? / Julian P. Sawiński.// Nowa Szkoła. - 2008, nr
10, s. 26-29

3. Edukacja domowa / Iwona Kobus.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 48-50

4. Edukacja domowa / Michał Łyszczarz.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 9, s. 42-44

5. Edukacja  domowa  w  opinii  nauczycieli  /  Dorota  Sikora.//  Problemy  Opiekuńczo-
Wychowawcze. - 2015, nr 3, s. 45-51
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6. Edukacja domowa w XXI wieku / Julian Piotr Sawiński.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 2, s.
10-13

7. Edukacja domowa własnych dzieci / Paweł Bartosik.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2,
s. 18-27

8. Homeschooling /// Remedium. - 2017, nr 2, s. 32

9. Homeschooling, czyli edukacja domowa : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) /
Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 4, s. 56-60

10. Nauczanie domowe / Marta Majorczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 10, s. 42-45

11. Nauka domowa uczniów : uwagi  kierowane do kandydatów na nauczycieli  / Anna
Łukawska.// Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1-2, s. 11-18

Polecane czasopisma publikujące artykuły o edukacji domowej
Czasopisma są dostępne w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
ul. Komorowicka 48.

1. Bliżej Przedszkola
http://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik

2. Dyrektor Szkoły
http://www.dyrektorszkoly.pl/

3. Głos Nauczycielski
http://www.glos.pl/

4. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/cms/MAINPAGE 

5. Wychowawca
http://www.wychowawca.pl/

6. Życie Szkoły
http://www.zycieszkoly.com.pl/

oprac. Małgorzata Czub
nauczyciel bibliotekarz

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
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