Edukacja domowa : pakiet edukacyjny
Zasoby internetu:
Prawo
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
Dopuszczenie nauczania domowego w art. 16 pkt 8 tej ustawy.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042562572
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
Forum
Forum o edukacji domowej
http://airbot.net/forum/index.php?action=vtopic&forum=6
Multimedia
Fragmenty spotkania klubu czytelników „Idź Pod Prąd” pt.: "Edukacja domowa w praktyce"
http://www.youtube.com/watch?v=tdAoXFeZNf4
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
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Edukacja domowa – wywiad z red. nacz. magazynu „Aktywna Mama” Beatą MichalskąJutrzenką
http://www.youtube.com/watch?v=XKnDGGb67ek
Książka
Szkoła domowa : między wolnością a obowiązkiem / pod red. Justyna Piskorskiego
Przymus szkolny, historia i filozofia edukacji domowej, zapewnienienie edukacji dzieci jako
obowiązek rodziców w świetle prawa kanonicznego i oświatowego.
http://sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Szko%C5%82a-domowa-IS.pdf
Artykuły
Edukacja domowa – Polska
Linki, filmy i artykuły o edukacji domowej.
http://kolecja.wordpress.com/edukacja-domowa/edukacja-domowa-polska/
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
Radość odkrywania świata zamiast szkoły – blog
http://naukapozaszkola.blog.onet.pl/
Edukacja domowa – blog
http://www.edukacjadomowa.blogspot.com/
Lista najczęstszych pytań związanych z edukacją domową / oprac. Dorota Konowrocka
http://www.edukacjadomowa.pl/faq2.html
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
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Edukacja domowa sposobem na szkolny stres? / rozmowę z Joanną i Mariuszem
Dzieciątkami przeprowadziła Edyta Kolasińska-Bazan
Praktyczna strona nauczania prowadzonego przez rodziców w domu: metody nauczania,
pomoce dydaktyczne, pokonywanie trudności.
http://dzieci.pl/kat,1024265,title,Edukacja-domowa-sposobem-na-szkolnystres,wid,14683617,wiadomosc.html?smgputicaid=61155f
Edukacja domowa jako egzemplifikacja idei podmiotowości i wolności edukacyjnej /
Magdalena Giercarz-Borkowska
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
Vademecum edukacji domowej
10 podstawowych wskazówek dla rodziców.
http://www.godmother.pl/blog/vademecum-edukacji-domowej/
Edukacja domowa w praktyce / Alicja Krzywańska-Podermańska, Marzena Reszke
Doświadczenia z edukacji domowej prowadzonej przez matki.
http://dziecisawazne.pl/edukacja-domowa-w-praktyce/
Unschooling – uwolniona edukacja domowa
Przedstawiono metodę edukacji domowej opartą o całkowitą dowolność uczenia się, plusy
unschoolingu, porównanie z tradycyjną szkołą, wskazówki praktyczne.
http://stressfree.pl/unschooling-uwolniona-edukacja-domowa-cz-1/
Różne artykuły na temat edukacji domowej
http://natablicy.pl/edukacja%20domowa,artykul_tag.html
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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
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 zestawienia bibliograficznego wymienionego powyżej.
Wszystkie materiały są dostępne w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

w

Bielsku-Białej ul. Komorowicka 48.
Książki:
1. Edukacja domowa : edukacja przyszłości / Wiesław Stebnicki. - Warszawa : Fijorr
Publishing Company, 2014.
w 72836
2. Edukacja domowa / Marek Budajczak. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2004.
w 53078
3. Edukacja domowa / Wiesław Stebnicki. - Warszawa : Oficyna WydawniczoPoligraficzna "Adam", 2014.
w 73156
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w 62602
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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
Rozdziały z książek:
1. "Dlaczego nie pasuję właśnie tutaj...?" : dziecko zdolne - "Inny" w systemie edukacji /
Magdalena Giercarz-Borkowska.// W: Społeczeństwo wobec "Innego" : kategoria
"Innego" w naukach społecznych i życiu publicznym. - Toruń, 2010. - S. 185-194.
cz 63806.
2. Edukacja domowa - obszar nierozpoznany / Agnieszka Domagała-Kręcioch, Anna
Kwatera.// W: Edukacja w okresie przemian. - Białystok, 2010. - S. 370-376.
cz 63659
3. Edukacja domowa w Polsce na tle komparatystycznym / Janusz Stanek.// W:
Współczesna rodzina : dylematy teorii i praktyki pedagogicznej : praca zbiorowa. Warszawa, 2011. - S. 139-148.
cz 65541.
4. Rodzicielstwo w kontekście edukacji domowej / Beata Baron.// W: Rodzicielstwo
w kontekście wychowania i edukacji. - Opole, 2013. - S. 55-65.
cz 68743.
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Artykuły z czasopism:
1. Alternatywne formy edukacji / Małgorzata Stańczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 9,
s. 52-54.
2. Edukacja domowa / Iwona Kobus.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 48-50.
3. Edukacja domowa / Michał Łyszczarz.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 9, s. 42-44.
4. Edukacja domowa i wychowanie w polskich rodzinach ziemiańskich na Litwie /
Mirosław Ustrzycki.// Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 4, s. 99-116.
5. Edukacja domowa własnych dzieci / Paweł Bartosik.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2,
s. 18-27.
6. Homeschooling, czyli edukacja domowa : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) /
Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 4, s. 56-60.
7. Nauka domowa uczniów : uwagi kierowane do kandydatów na nauczycieli / Anna
Łukawska.// Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1-2, s. 11-18.
8. Problemy społeczne i wyzwania edukacji domowej w Japonii : wybrane zagadnienia /
Izumi Odakura.// Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 3/4, s. 57-66.

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. Edukacja i Dialog
http://www.eid.edu.pl/
4. Głos Nauczycielski
http://www.glos.pl/
5. Nowa Szkoła
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6. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
http://irss.pl/kategoria/publikacje/problemy-opiekunczo-wychowawcze/
7. Wychowawca
http://www.wychowawca.pl/
8. Życie Szkoły
http://www.zycieszkoly.com.pl/
oprac. Małgorzata Czub
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