
Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 

psychologiczno – pedagogicznego… (4 KPOP) 
(bibliografia w wyborze) 

 
Książki: 
 
1. 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych : wspomaganie 

uczniów z autyzmem / Claire Bullock ; przekład Karol Jaroszewski. - Gdańsk : Harmonia 
Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018. 

Sygnatura: 115403 
Niniejsza książka ma na celu pomóc nauczycielom we wdrażaniu strategii, opartych na 

podejściu inkluzyjnym, które stworzą środowisko nauki zapewniające uczniom z autyzmem 
odpowiednie wsparcie. Opisano tu kluczowe obszary, w jakich mogą się pojawić bariery w 
nauczaniu, i ponad 100 pomysłów (w tym dodatkowych pomysłów, wskazówek i propozycji 
modyfikacji) na ich pokonanie - w sposób rzeczowy, klarowny i łatwy do zrealizowania. Pomysły 
te mają ściśle aplikacyjny charakter, ponieważ autorka, jako doświadczony praktyk, odnosi się 
do realiów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podając przy tym 
odwołania do literatury przedmiotu oraz studiów przypadków. To poradnik dla każdego 
nauczyciela poszukującego w swojej pracy inspirujących i skutecznych rozwiązań. 

 
 
2. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : nowe doświadczenia / Aleksandra 

Tomkiewicz-Bętkowska ; [współpr. Alicja Krztoń]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 
2015. 

Sygnatura: 109894, 110700 
Książka została podzielona na osiem części. W pierwszej - obok krótkiej charakterystyki 

upośledzenia umysłowego - zawarto najczęściej spotykane przyczyny trudności w uczeniu się, 
nakreślono edukację dzieci z niepełnosprawnością w szkole masowej, zapoznając tym samym 
Czytelników z ideą klas integracyjnych, założeniami i warunkami dobrej integracji.Część druga 
została poświęcona organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z 
obowiązującym rozporządzeniem. Część trzecia to opis celów i zadań rewalidacji indywidualnej 
wraz z ramowym programem rewalidacji, a także zbiór wskazówek przydatnych w pracy z 
dzieckiem z niepełnosprawnością na tego typu zajęciach. W części czwartej zamieszczono 
przykładowe ćwiczenia. Część piąta określa zakres czynności i uprawnienia pedagoga 
specjalnego pracującego w klasie integracyjnej, jego prawa i obowiązki. Część szósta natomiast 
zawiera przykładowe opracowania, które - w mniejszym bądź większym stopniu - towarzyszą 
pedagogom specjalnym w ich pracy (opracowanie konspektu, indywidualnego programu 
edukacyjno-terapeutycznego, rozkładu materiału oraz oceny opisowej). W części siódmej 
zaprezentowano opis i analizę przypadku uczniów z niepełnosprawnościami (z zespołem 
Aspergera, z zespołem Downa oraz uczeń niedowidzący). Ostatnia część zawiera wybrane 
programy wspomagające rozwój uczniów. Program dla ucznia z 
nadpobudliwością/nadruchliwością, program dla ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną - 
autyzmem i niedosłuchem oraz program dla ucznia z obustronnym niedosłuchem. 

 
 
3. Aktywny nauczyciel i aktywni uczniowie : jak efektywnie nauczać języka obcego w klasach I 

- III szkoły podstawowej? / Anna Golik-Czarnecka. - Poznań : Drukarnia Pokrzywna : 
Ogólnopolski Operator Oświaty, 2020. 



Sygnatura: 116487 
Publikacja zawiera zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej - charakterystykę uczniów 

w wieku wczesnoszkolnym, a także podstawowe wiadomości z zakresu teorii uczenia się oraz 
metodyki nauczania języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Część praktyczna 
opracowania poświęcona jest planowaniu zajęć na etapie edukacji wczesnoszkolnej i obejmuje 
zagadnienia, takie jak organizacja przestrzeni edukacyjnej, realizacja kompetencji kluczowych i 
treści międzyprzedmiotowych, ewaluacja osiągnięć uczniów, praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych oraz praktyczne rozwiązania dydaktyczne, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywizujących form pracy. (ze wstępu) 

 
 
4. Cyfrowy uczeń : dylematy mediatyzacji / Małgorzata Gosek. - Toruń : Wydawnictwo 

Edukacyjne Akapit ; Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, 2020. 

Sygnatura: 116414 
Książka Małgorzaty Gosek "Cyfrowy uczeń. Dylematy mediatyzacji" zawiera rzetelny i 

wieloaspektowy opis problemów związanych z cyfrową edukacją uczniów - od ujęć 
teoretycznych, do zweryfikowanych w badaniach aspektów praktyki edukacji medialnej. Jej 
zaletą jest bardzo przystępny opis kluczowych teorii naukowych związanych ze znaczeniem 
mediów cyfrowych w edukacji współczesnych uczniów oraz zagadnień wiążących się z 
kształtowaniem kompetencji medialnych dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli. Praca trafiająca 
w sedno współczesnych zadań i problemów edukacji zdalnej oraz możliwych implikacji 
przechodzenia na masowe kształcenie cyfrowe. Sprawia to, że monografia jest niezwykle 
aktualna i nabiera dodatkowego znaczenia w sytuacji powszechnej edukacji zdalnej mającej 
miejsce po wybuchu pandemii wywołanej koronawirusem COVID-19. Bogactwo zawartych w 
niej treści oraz oryginalność wywodów pozwala uznać rekomendowaną tu książkę za 
kompendium wiedzy dla osób zarządzających palcówkami edukacyjnymi, nauczycieli oraz 
studentów przygotowujących się do pracy pedagogicznej, a także i dla rodziców pragnących 
dobrze kształtować kompetencje medialne swoich dzieci będących w wieku szkolnym. Wartością 
dodaną pracy są sformułowane przez Autorkę rekomendacje dotyczące kształtu edukacji 
przyszłości, a wynikające z faktu postępujących procesów mediatyzacji, które wywierają wpływ 
na mentalność oraz sposób myślenia i funkcjonowania młodego pokolenia. Szczególnie cenne 
jest stworzenie projektu systemu nauczania edukacji medialnej w szkołach, zawierającego 
realne, przemyślane i konkretne propozycje rozwiązań, na różnych szczeblach systemu oświaty.  
Spis treści 

 
 
5. Człowiek w obliczu nieznanego : psychiatrzy i pacjenci w dobie pandemii COVID-19 / 

redakcja naukowa Sławomir Murawiec, Tomasz M. Gondek. - Toruń : Akapit Wydawnictwo 
Edukacyjne, 2020. 

Sygnatura: 116783 
Sytuacja lockdownu jest gigantycznym eksperymentem społecznym, o skutkach którego 

będziemy przekonywać się w ciągu najbliższych lat. Pandemia jest wstrząsowym korygującym 
doświadczeniem poznawczym dla jednostek i społeczeństw. Jest też wstrząsem dla wielu gałęzi 
przemysłu i konstrukcji globalnej wioski. Książka w mojej ocenie ma przekaz pozytywny: kryzys 
epoki może stać się początkiem nowego. Kryzys psychiczny związany z sytuacją covidowego 
dystresu, jak każdy kryzys, może dekompensować utrwalone strategie radzenia sobie z 
rzeczywistością, zarówno te indywidualne, jak i społeczne i odsłaniać problemy, które zostały 
wcześniej stłumione, a teraz mogą być przepracowane i zintegrowane. Kryzys globalny staje się 



w ten sposób przyczynkiem do dezintegracji pozytywnej, z której człowiek i ludzkość mogą wyjść 
wygranymi. Wszystko zależy od nas, czy będziemy potrafili nadawać pozytywny sens trudnym 
doświadczeniom i przekuwać je w rozwój osobisty, oraz czy będziemy potrafili iść pod prąd i zło 
dobrem zwyciężać. Najtrudniejszy kryzys społeczny może prowadzić na dno rozpaczy albo do 
odnalezienia siebie, swojej tożsamości, potrzeby relacji i docenienia zwykłej obecności drugiego 
człowieka w parku, w sklepie czy też lekarza w poradni. Gratuluję autorom szybkiej reakcji w 
dostrzeżeniu szerokiej gamy problemów, związanych z pandemią COVID-19, jednym z 
największych kryzysów społecznych XXI wieku.  [prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marek 
Krzystanek] 

 
 
6. Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : 

wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / 
Karolina Skarbek, Irmina Wrońska. - Wydanie 3 poprawione. - Kraków : CEBP 24.12., 2017. 

Sygnatura: 113525 A 
Wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.    

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z 2013 r. pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna powinna być zapewniana na terenie placówki, do której uczęszcza 
dziecko.  Nowe przepisy obligują więc nauczycieli do wyodrębniania dzieci, które potrzebują 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz zaplanowania form udzielanego wsparcia, a także 
do opracowania programów pracy terapeutycznej. 

 
 
7. Dostosowanie warunków edukacyjnych dla dziecka z alergią : dziecko przwlekle chore / 

Marzena Gajewska, Teresa Lewandowska-Kidoń, Anna Witek. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, 2015. 

Sygnatura: 111026 
 
 
8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć 
edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : I etap 
edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. - 
Wydanie 3. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia - Wydawnictwo Harmonia, 2019. 

Sygnatura: 116352 
Prezentowana książka została przeznaczona dla nauczycieli, terapeutów, logopedów, 

oligofrenopedagogów, a także psychologów. Zawiera materiały zgodne z podstawą 
programową. Dzięki odpowiedniemu opracowaniu treści umożliwia dopasowanie wymagań 
edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia. Ułatwia zaplanowanie i prowadzenie 
lekcji, sprawdzając się również podczas ćwiczeń terapeutycznych.  Książka umożliwia 
opracowanie indywidualnego programu edukacyjnego oraz terapeutycznego dla dziecka z 
orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Uwzględnia odpowiednie wymagania 
edukacyjne lub rozwojowe, pomagając każdemu dziecku w sprawnym przyswajaniu wiedzy. Jest 
przeznaczona do prowadzenia lekcji z uczniem z orzeczeniem o indywidualnym nauczaniu lub 
rocznym przygotowaniu przedszkolnym, a zwłaszcza do pracy z osobami posiadającymi 
określoną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przyda się na lekcjach z dziećmi, które 
mają problemy rozwojowe, utrudniające poradzenie sobie ze szkolnymi zadaniami. Mogą to być 
trudności z pisaniem lub liczeniem.  Książka uwzględnia wymagania związane z nauczaniem 
osób ze stwierdzonymi zaburzeniami w zachowaniu i nadpobudliwością. Ma również za zadanie 



pomóc dzieciom niedowidzącym oraz niedosłyszącym. Znajdą tu również odpowiednie 
informacje nauczyciele, poszukujący wsparcia w pracy z osobą przewlekle chorą (w tym na 
porażenie mózgowe), a także ze stwierdzoną potrzebą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
ale nieposiadającą opinii lub orzeczenia.  Wydawnictwo Harmonia rozpoczęło działalność w 
1993 r. Zostało założone przez Józefa Częścika, znanego autora książek edukacyjnych. Jest 
podzielone na działy edukacyjny, naukowy i ogólnotematyczny, oferujące podręczniki szkolne, 
książki pedagogiczne oraz logopedyczne, a także publikacje naukowe, podejmujące zagadnienia 
terapeutyczne związane z problemami rozwojowymi dzieci. Książki wydawnictwa otrzymują 
dobre opinie nauczycieli i rodziców dzięki dbaniu o wysoką wartość merytoryczną. Współpraca z 
licznymi badaczami umożliwia pozyskiwanie aktualnej wiedzy, która wpływa na wysoką jakość 
oferowanych materiałów. 

 
 
9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć 
edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : I etap 
edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk 
: Wydawnictwo "Harmonia", 2017. 

Sygnatura: 113102 
Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji 

wczesnoszkolnej; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; 
pedagogów i psychologów. Ułatwi nauczycielom dostosowanie wymagań edukacyjnych 
wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a 
także możliwości psychofizycznych ucznia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz 
zajęć specjalistycznych. Może być ona w pełni wykorzystana podczas tworzenia indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o 
niepełnosprawności w stopniu lekkim. 

 
 
10. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć 
edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : II etap 
edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk 
: Wydawnictwo "Harmonia", 2017. 

Sygnatura: 113103 
Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji 

wczesnoszkolnej; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; 
pedagogów i psychologów. Ułatwi nauczycielom dostosowanie wymagań edukacyjnych 
wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a 
także możliwości psychofizycznych ucznia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz 
zajęć specjalistycznych. Może być ona w pełni wykorzystana podczas tworzenia indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o 
niepełnosprawności w stopniu lekkim. 

 
 
11. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / 

red. nauk. Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza Impuls, 2016. 

Sygnatura: 113593 



Monografia składa się z trzech części: pierwsza koncentruje się wokół warunków socjalizacji 
dzieci i młodzieży w przestrzeni informacyjnej; druga porusza problematykę zagrożeń w 
przestrzeni wirtualnej oraz działań profilaktycznych w tym zakresie; trzecia poświęcona jest 
tematyce dotyczącej przestrzeni informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji oraz nowych 
wyzwań dla nauczycieli i uczniów z tym związanych. 

 
 
12. Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, 

integracyjnej i specjalnej / Beata Papuda-Dolińska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu M. 
Curie-Skłodowskiej, 2017. 

Sygnatura: 112830 
Efektem kilkuletnich poszukiwań naukowych i badań empirycznych prowadzonych w trakcie 

studiów doktoranckich, a także zainteresowań bliskich tyflopedagogice stała się empiryczna 
analiza sytuacji edukacyjnej i społecznej uczniów z niepełnosprawnością wzroku kształcących się 
w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych. Przedmiotem żywych dyskusji, 
zarówno wśród naukowców, jak i decydentów oświatowych, nauczycieli oraz rodziców, jest w 
ostatnich latach edukacja włączająca. Niniejsza pozycja stanowi kolejny głos w dialogu na 
temat założeń teoretycznych i potencjału praktycznego tej, coraz bardziej popularnej, koncepcji 
kształcenia niesegregacyjnego na tle innych możliwości realizowania obowiązku szkolnego: 
edukacji integracyjnej i specjalnej. Weryfikacja cech swoistych dla każdej z form edukacji odbyła 
się z udziałem grupy uczniów szczególnie wymagających adekwatnej reakcji szkoły na specjalne 
potrzeby edukacyjne, a jednocześnie wrażliwych na jej brak - uczniów z niepełnosprawnością 
wzroku. 

 
 
13. Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole / redakcja naukowa Iwona Chrzanowska, 

Grzegorz Szumski ; [współpraca: Agnieszka Rybińska]. - Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2020. 
(Seria Naukowa ; t. 7) 
Sygnatura: 116537 
Książka składa się z trzech części. Pierwsza ma najbardziej teoretyczny i wprowadzający 

charakter. Prezentujemy w niej aktualny stan prac badawczych na temat kluczowych aspektów 
edukacji włączającej. Omawiając krytycznie najnowsze wyniki badań, staraliśmy się uwzględnić 
perspektywę kluczowych aktorów edukacji włączającej: uczniów, nauczycieli i rodziców. Część 
druga poświęcona jest analizie modelu szkoły i przedszkola włączającego. Ma ona bardziej 
praktyczny charakter. Jej autorzy pokazują rozwiązania finansowe, organizacyjne i 
pedagogiczne, które  11 służą przekształcaniu się szkół i przedszkoli w placówki włączające. 
Opisane propozycje są rezultatem zarówno aplikacji wyników badań, jak i generalizacji udanych 
doświadczeń praktycznych. Analizy zamieszczone w tej części składają się na pożądany model 
funkcjonowania szkolnictwa, zgodny ze współczesną wizją edukacji włączającej. W trzeciej 
części prezentowane są rozwiązania służące zaspokajaniu potrzeb uczniów wybitnie zdolnych, a 
także migrantów w placówkach edukacyjnych. (ze wstępu) 

 
 
14. Jak pracować zdalnie i nie zwariować / Aleksandra Pogorzelska, Patryk Wójcik, Barbara 

Wójcik. - Gliwice : ONE PRESS 2020. 
Sygnatura: 116469 
Ta książka powstała w marcu 2020 roku, gdy w związku z epidemią koronawirusa nastąpił 

lockdown i po raz pierwszy w nowoczesnej historii zostaliśmy masowo zamknięci w domach. 
Pracowaliśmy i pracujemy dzięki umożliwiającym to narzędziom - telefonom i laptopom z 



dostępem do sieci. Spodziewaliśmy się większej swobody. Oczekiwaliśmy, że wreszcie będziemy 
mogli samodzielnie zarządzać czasem i zadaniami, które mamy do wykonania. 
Prognozowaliśmy, że większy luz, jaki daje możliwość operowania z domu, przełoży się na 
wyższą efektywność. W przypadku niektórych z nas te przekonania okazały się prawdziwe. Inni - 
i to przede wszystkim do nich skierowany jest ten poradnik - dowiedzieli się o sobie ciekawej 
rzeczy. Że choć cenimy swobodę home office, nie do końca potrafimy z niej skorzystać. Bo 
rodzina za plecami, bo rozpraszacze dookoła, bo lista zadań zawodowych miesza się z listą 
zadań prywatnych, bo własna psychika nie godzi się na pracę w domu... 

 
 
15. Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z 

opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii 
COVID-19 / Jacek Woźniak, Marcin Staruch, Michał Jurek, Wioletta Wereda, Piotr Zaskórski. - 
Warszawa : CeDeWu, 2020. 

Sygnatura: 116508 
Podręcznik do nauki zdalnej przygotowany przez pracowników naukowych Wojskowej 

Akademii Technicznej w Warszawie, na co dzień zajmujących się problematyką analizy i 
doskonalenia procesów kształcenia. Książka opracowana została w sposób przejrzysty, 
przystępny i uniwersalny w dużej mierze ma formę przewodnika po funkcjonalnościach 
najpopularniejszych platform e-learningowych, zawiera zestaw dobrych praktyk oraz 
wskazówek. Jest pomocna w realizacji procesów kształcenia na odległość dla różnych grup 
odbiorców (będących w różnym wieku i odznaczających się różnym poziomem kompetencji 
cyfrowych). Stanowi przejrzystą odpowiedź na potrzeby polskich szkół w obliczu konieczności 
zachowania ciągłości kształcenia w warunkach pandemii COVID-19. 

 
 
16. Jak wspierać dzieci w kryzysie? : poradnik dla rodziców nie tylko na czas globalnej 

pandemii / Małgorzata Taraszkiewicz, Zofia Nalepa. - Poznań : Święty Wojciech Wydawnictwo, 
2020. 

Sygnatura: 116645 
Jak budować codzienną siłę i odporność psychiczną? Pierwszy na rynku poradnik - 

nieoceniona pomoc na trudny czas! W życiu zdarzają się trudne sytuacje. Duże i małe. Aktualnie 
przeżywamy kryzys epidemiologiczny - pandemię globalną. Nikt z nas nie ma doświadczenia jak 
sobie radzić, co robić, aby zachować zdrowie, zwłaszcza psychiczne. W zalewie informacji, 
chaosu emocji, lęku – w najtrudniejszej sytuacji są dzieci, którym zawala się poczucie stabilności 
i bezpieczeństwa. Poradnik dedykowany jest rodzicom, którzy chcą pomóc dzieciom przetrwać 
ten czas we względnie dobrej kondycji, złagodzić lęki, wzmocnić ich siłę i odporność psychiczną, 
nauczyć efektywnych zachowań, przywrócić poczucie bezpieczeństwa i wiary w to, że będzie 
dobrze. W poradniku omówione zostały różne rodzaje sytuacji kryzysowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktualnie doświadczanego kryzysu epidemiologicznego z omówieniem faz 
rozwoju kryzysu. Przedstawione zostały różne formy i możliwości udzielania emocjonalnego 
wsparcia w wyjaśnianiu co się dzieje, łagodzeniu lęku i zapobieganiu atakom paniki. Omówione 
zostały podstawowe zasady zachowania się rodziców (opiekunów dziecka) w sytuacjach 
kryzysowych – jak organizować codzienne życie, jak stabilizować sytuację, aby ponoszone przez 
dziecko koszty psychiczne były jak najmniejsze. Dodatkowo publikacja zawiera zestaw działań, 
zabaw, ćwiczeń, które wzmacniają siłę i odporność psychiczną dzieci, obniżają napięcie, stres, 
lęk i stanowią profilaktykę obciążenia traumatyzującego. 

 
 



17. Model Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / 
Ewa Szumilas, Małgorzata Czopińska. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2015. 

Sygnatura: 111034 
 
 
18. Nauczanie hybrydowe w okresie czasowego zawieszenia zajęć podczas epidemii / 

[redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. - Stan prawny na 17 
września 2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 

Sygnatura: 116350 
 Publikacja omawia możliwe rozwiązania jednoczesnego prowadzenia różnych form 

kształcenia w okresie zawieszenia zajęć w czasie trwania stanu pandemii Covid-19 w roku 
szkolnym 2020/2021, w tym m.in.  przykłady sposobów realizacji nauczania hybrydowego, 
obowiązki informacyjne wobec kuratora oświaty, sposoby prowadzenia zajęć na odległość w 
ramach nauczania hybrydowego, dodatkowe rozwiązania dotyczące kształcenia zawodowego, 
zadania dyrektorów i nauczycieli oraz zasady rozliczania czasu pracy i ich wynagradzania.   
Publikacja zawiera fachowe wyjaśnienia specjalistów, wzory dokumentów oraz odpowiedzi na 
najbardziej nurtujące pytania, m.in.:  jaka jest procedura zawieszenia zajęć z powodu 
zagrożenia epidemiologicznego? czy dyrektor może nakazać wykonywanie pracy pracownikowi 
podczas kwarantanny? czy podczas nauczania hybrydowego dyrektor może przydzielić 
nauczycielowi godziny ponadwymiarowe?     Adresaci:Publikacja skierowana jest dla 
dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkół, przedszkoli, placówek oświatowych - zarówno tych 
publicznych jak i niepublicznych – a także dla organów prowadzących. 

 
 
19. Nauczyciel czas - przestrzeń szkoła : podnoszenie efektywności procesu edukacji / 

redakcja naukowa Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Anita Famuła-Jurczak. - Kraków : Impuls, 2020. 
Sygnatura: 116841 
Oddajemy w ręce szanownych Czytelników monografię zbiorową, która jest poświęcona 

poszukiwaniom nowych rozwiązań dydaktycznych. Autorzy poszczególnych artykułów zachęcają 
do dyskusji o efektywnej pracy nauczycieli. Znajdziemy tu rozważania na temat pełnionych przez 
szkolnych edukatorów ról (przewodnika, tutora, innowatora), ich kwalifikacji i kompetencji oraz 
pomysłów na usprawnienie procesu kształcenia przez stosowanie na co dzień nowoczesnych 
technologii i mniej znanych metod pracy. 

 
 
20. Nauczyciele wczesnej edukacji wobec problemu diagnozowania specyficznych trudności 

w uczeniu się / Anna Szkolak-Stępień. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Pedagogicznego, 2017. 

Sygnatura: 114136 
Monografia poświęcona diagnozie specyficznych trudności w uczeniu się, a więc: dysleksji, 

dysgrafii, dysortografii oraz dyskalkulii. Jej odbiorcami mogą być kandydaci do zawodu 
nauczycielskiego, czynni zawodowo nauczyciele edukacji przedszkolnej i szkolnej, rodzice, 
pedagodzy szkolni, logopedzi, terapeuci, pracownicy oświaty i wszyscy zainteresowani 
problematyką diagnozy i postępowania diagnostycznego. 

 
 
21. Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata 
Naprawa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. 



Sygnatura: 113889 
Publikacja została przygotowana z myślą o nauczycielach specjalnych ośrodków 

szkolno-wychowawczych, nauczycielach szkół masowych uczących uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz rodzicach tych uczniów. 
Programy obejmują treści kształcenia zgodne z podstawą programową zawartą w 
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle 
skorelowane z publikacjami: Podróż przez pory roku z kartami pracy. Karty pracy dla II etapu 
nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Umożliwi to 
efektywne realizowanie i monitorowanie programu edukacyjno-terapeutycznego oraz 
dokonanie diagnozy rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym. 
 

 
22. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole : zasady organizacji, 

przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia / Marzenna Czarnocka. - 
Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2016. 

Sygnatura: 112554 A 
W książce znajdują się przykłady praktycznych rozwiązań związane z organizacją i 

dokumentowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W poradniku dyrektor znajdzie 
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania m.in. związane z zatrudnianiem nauczycieli do 
prowadzenia zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W publikacji znajdują się 
także gotowe narzędzia, szablony, które dyrektor może wykorzystać w codziennej pracy. Wśród 
nich m.in. wzór indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. 

 
 
23. Poradnictwo psychologiczne / red. nauk. Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska. - Warszawa 

: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. 
Sygnatura: 110683 
Kryzysy rozwojowe są naturalnymi zdarzeniami w życiu człowieka. Często radzimy sobie z 

nimi sami lub „z niewielką pomocą przyjaciół”. Bywają jednak i takie kryzysy, z których łatwiej 
jest wyjść, korzystając z pomocy psychologa.  Publikacja pod redakcją Czesława Czabały i 
Sylwii Kluczyńskiej to kompendium wiedzy dotyczącej teorii i praktyki poradnictwa 
psychologicznego dla osób na wszystkich etapach rozwoju. Czytelnik znajdzie w nim wiedzę na 
temat:  · celów, przebiegu i aspektów etycznych poradnictwa,  · umiejętności niezbędnych, by 
skutecznie udzielać pomocy psychologicznej,  · zadań rozwojowych odpowiadających 
poszczególnym etapom życia i możliwym trudnościom w ich realizacji,  · metod udzielania 
pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym,  · standardów poradnictwa 
psychologicznego dla par, rodzin, osób starszych, chorych, z niepełnosprawnością. Publikacja 
umożliwia wszechstronne przygotowanie do prowadzenia poradnictwa psychologicznego w 
sposób skuteczny i profesjonalny. 

 
 
24. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości 

psychoruchowej / Piotr Pawlak. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. 
Sygnatura: 110040 
Program składa się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje istotne zagadnienia dotyczące 

coraz częściej rozpoznawanego w wieku dziecięcym zaburzenia ADHD. Część druga to 
propozycja zajęć grupowych i indywidualnych. Program ten, odwołując się do najnowszych 
nurtów wskazujących na znaczenie kompleksowej terapii, obejmuje oddziaływania na sferę 



emocjonalną, poznawczą i społeczną. Zaproponowane zabawy i ćwiczenia wychodzą naprzeciw 
potrzebom dzieci z ADHD. Pozwalają rozładować napięcie psychoruchowe, usprawniają 
koncentrację uwagi, percepcję oraz koordynację. Dziecko w scenkach pantomimicznych, dramie 
czy w rysunkach ma szansę na wyrażenie swojej ekspresji, a dzięki bajce terapeutycznej ma 
wgląd na swoją sytuację i zachowanie. Program daje możliwość przeżywania licznych sytuacji, w 
których dziecko osiąga sukces, co korekcyjnie wpływa na postrzeganie własnej osoby.    
Książka jest doskonałą pomocą dla nauczycieli i wychowawców klas terapeutycznych oraz 
nauczania indywidualnego, terapeutów pracujących w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach, a także oddziałach dziennego pobytu dzieci. 
Książka powinna zainteresować również rodziców dzieci z ADHD oraz studentów psychologii i 
pedagogiki. 

 
 
25. Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / 

Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. 

Sygnatura: 112511 P 
Publikacja, będąca próba połączenia refleksji teoretycznej i doświadczenia praktycznego 

autorek, stanowi kompendium wiedzy, które ukazuje warsztat pracy pedagoga w szerokim 
aspekcie podejmowanych przez niego zadań. Koncentrują się one wokół zagadnień związanych z 
pomocą psychologiczno-peagogiczną i wspomaganiem rozwoju ucznia w warunkach szkolnych. 
Autorki maja nadzieję, że książka przyczyni się do pogłębienia wiedzy niezbędnej w pracy 
czynnych zawodowo pedagogów, a studentom ułatwi przygotowanie się do pełnienia tej 
odpowiedzialnej roli w przyszłości. Pozycja ta może być również inspiracją dla wszystkich, którzy 
pragną wspierać dzieci i młodzież w ich rozwoju. 

 
 
26. Socjoterapia młodzieży: Studium psychologiczno-pedagogiczne / Barbara Jankowiak, 

Emili Soroko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. 
Sygnatura: 116675 
Kompendium wiedzy na temat tej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej 

do młodzieży z grup ryzyka. Autorki rozumieją socjoterapię jako grupową pomoc polegającą na 
intencjonalnym uruchamianiu czynników pomocowych, które występują między członkami 
grupy, w relacji z socjoterapeutą i w procesie grupowym. Celem tego oddziaływania jest 
uaktywnienie potencjału rozwojowego, zapobieganie kształtowaniu się zaburzeń i problemów 
zdrowotnych oraz zmiana trajektorii rozwoju i wzmocnienie mechanizmów zdrowia i/lub 
osłabienie patomechanizmu utrzymującego problemy psychospołeczne (opis wydawcy) 

 
 
27. Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. - Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2016. 
Sygnatura: 112118 
Książka Agnieszki Olechowskiej to interdyscyplinarne kompendium wiedzy o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, przydatne nauczycielom i innym profesjonalistom, rodzicom oraz 
studentom przygotowującym się do pracy w przedszkolu i w szkole. Autorka omówiła w niej 
teorię oraz praktykę kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odwołując się 
do polskich realiów, procedur oraz obowiązujących regulacji prawnych. Nakreśliła nowe kierunki 
rozwoju systemu edukacji - uniwersalne projektowanie w edukacji oraz zarządzanie 
różnorodnością w szkole. Szczegółowo przedstawiła przyczyny, objawy oraz możliwości 



dostosowania wymagań edukacyjnych i pomocy dydaktycznych dla dzieci doświadczających 
różnych chorób, niepełnosprawności, sytuacji traumatycznych, zaniedbań środowiskowych itp. 

 
 
28. Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. T. 2, 

Przyczynki empiryczne - praktyka społeczna / redakcja naukowa Joanna Kozielska, Agnieszka 
Skowrońska-Pućka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 
2018. 

Sygnatura: 115453 
Prezentowane rozważania sygnalizują wiele niepodlegających klasyfikowaniu czy 

systematyzowaniu problemów, ważkich z perspektywy teorii i praktyki poradnictwa i wsparcia 
społecznego oraz pomocy, stanowiących kontynuację problemów podejmowanych w pierwszej 
części („Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa. 
Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje” pod redakcją Magdaleny Piorunek). Książka została 
podzielona na trzy obszary tematyczne. Pierwszy z nich porusza problematykę grup 
defaworyzowanych, w tym młodzieży, wychowanków instytucji pieczy zastępczej, nastoletnich 
matek oraz osób bezrobotnych. Drugi oscyluje wokół zagadnień związanych ze wspieraniem 
potencjału rozwojowego jednostek i grup społecznych (studentów, wolontariuszy, imigrantów), 
ostatni jest próbą uchwycenia przykładów dobrych praktyk w perspektywie mikro – w optyce 
pomagającego lub wspieranego.  Pokładamy ufność, iż zaprezentowane treści stanowić będą 
przyczynek do dalszych prac empirycznych, teoretycznych i praktycznych z zakresu pomocy, 
poradnictwa i wsparcia społecznego. 

 
 
29. Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte 

badaniami / David Mitchell ; przekład Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 
2016. 

Sygnatura: 112325 
Nauczyciele na całym świecie poszukują skutecznych metod nauczania, również w klasach 

integracyjnych. Ta unikalna pozycja jest nieocenionym źródłem informacji dla pedagogów, 
którzy mogą nie mieć czasu lub chęci na zajmowanie się badaniami teoretycznymi, ale którzy 
chcieliby mieć pewność, że stosowane przez nich strategie nauczania są najskuteczniejszymi i 
najnowocześniejszymi dostępnymi metodami. Każda z dwudziestu siedmiu strategii opisanych w 
tej książce oparta jest na solidnych podstawach badawczych i sprawdzonych teoriach, posiada 
jasne wskazówki dotyczące implementacji i uzupełniona jest w stosownych przypadkach o 
ostrzeżenia. Ujęte zostały jedynie te studia, które mają w sobie autentyczny potencjał poprawy 
strategii stosowanych przez nauczycieli i które faktycznie mogą ułatwić naukę oraz uzyskiwanie 
dobrych efektów społecznych dla wszystkich uczniów w szkole. Niniejsza publikacja jest 
podstawową lekturą dla każdego, kto interesuje się - zawodowo lub teoretycznie - 
udokumentowanymi strategiami nauczania dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - 
niezależnie, czy jest to student pedagogiki, czy wykwalifikowany nauczyciel, szkoleniowiec, 
psycholog edukacyjny, koordynator do spraw edukacji specjalnej, konsultant czy badacz. 

 
 
30. Szkoła w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / redakcja naukowa Beata Szurowska. - 

Warszawa : Difin, 2020. 
Sygnatura: 116020 
W prezentowanej publikacji przedstawione zostały zagrożenia współczesnego świata, 

sytuacje trudne, problemy wychowawcze w perspektywie szkoły oraz wskazówki, jak sobie z 



nimi radzić i jak pomóc dzieciom. Książka przedstawia problemy związane z rozwojem i 
wychowaniem zarówno małych, jak i starszych uczniów oraz sytuacje trudne, z którymi może 
spotkać się nauczyciel w szkole, tj.: wagary, niepowodzenia szkolne, niechęć do nauki; rozstanie 
rodziców; trudności w uczeniu się czytania i pisania; przyczyny niepowodzeń w nauce 
matematyki; szkoła wobec objawów niedostosowania społecznego; zagrożenia 
cyberprzestrzeni; szkoła a rozwój ucznia zdolnego; uczeń z niepełnosprawnością (niesłyszący, 
słabo słyszący, niewidomy). Wskazówki, pomoce dydaktyczne pomogą nauczycielom zrozumieć 
problem, będą podpowiedzią przed spotkaniem z rodzicami. Nauczyciele i rodzice otrzymają 
również konkretne rozwiązania metodyczne i wychowawcze. 

 
 
31. Teoretyczne i praktyczne konteksty specjalnych potrzeb edukacyjunych / pod red. Jolanty 

Rybskiej-Klapy, Hanny Stępniewskiej-Gębik. - Kraków : Wydaw. LIBRON, 2016. 
Sygnatura: 110986 
Prezentowana publikacja jest wynikiem refleksji związanej z teoretycznymi i praktycznymi 

aspektami pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, który funkcjonuje w 
środowisku szkoły ogólnodostępnej. Problematykę opracowania charakteryzuje duża 
różnorodność, bowiem taki charakter mają trudności tej grupy uczniów i działania pomocowe 
do nich adresowane. 

 
 
32. Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : 

nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej / redakcja Zofia Palak, Magdalena Wójcik. - Lublin 
: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. 

Sygnatura: 114240 
Celem niniejszej pracy zbiorowej jest prezentacja współczesnych trendów i koncepcji terapii 

pedagogicznej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 
przedstawienie wybranych form terapii i metodyki ich realizacji zgodnie z aktualnymi 
założeniami pedagogiki specjalnej. Publikacja podzielona została na trzy części obejmujące 
teksty dotyczące określonych obszarów tematycznych: Część I. Szanse, możliwości i zagrożenia 
w terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi; Część II. Współczesne tendencje w terapii pedagogicznej w pracy z dzieckiem ze 
specjalnymi potrzebami; Część III. Nowe oblicza sprawdzonych metod, technik i środków 
terapeutycznych. Publikacja, ze względu na tematykę, adresowana jest przede wszystkim do 
studentów kierunków pedagogicznych, zwłaszcza studentów pedagogiki specjalnej. Kierowana 
jest również do czynnych pedagogów specjalnych, psychologów, a także rodziców i opiekunów 
dzieci z niepełnosprawnością, poszukujących inspiracji i nowych możliwości działań 
wspierających ich codzienną pracę rehabilitacyjną. 

 
 
33. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań / Kazimierz Słupek. - Gdańsk : 
Wydawnictwo Harmonia, 2018. 

Sygnatura: 115111 
Książka ta adresowana jest do nauczycieli i specjalistów chcących uporządkować swoją 

wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
form i metod pracy pozwalających zindywidualizować wobec nich wymagania, a także procedur 
udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej i możliwości formalnych, jakie stwarza 
system oświatowy dla wyrównywania szans edukacyjnych. Dodatkowo książka zawiera 



propozycję arkuszy służących opracowaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 
ucznia i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) dla dzieci posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 
 
34. Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i 

szkole / Marzenna Czarnocka. - Warszawa : Oświata Grupa Wydawnicza - Wiedza i Praktyka, 
copyright 2018. 

Sygnatura: 114926 A 
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacja kształcenia specjalnego 

stanowi wywanie dla dyrektora i nauczycieli. Częste zmiany przepisów prawa oświtowego 
związane z wdrażaną reformą powodują pojawianie się wątpliwości dotyczących prawidłowości 
podejmowanych działań. Publikacja „Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej” to 
zbiór informacji i wskazówek, dzięki którym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 
organizacja kształcenia specjalnego będzie odbywała się zgodnie z prawem, a każde działanie 
dyrektora i nauczycieli zostanie udokumentowane w odpowiedni, zgodny z przepisami, sposób. 
Zawarte w publikacji wzory oraz przykłady gotowych dokumentów stanowią wsparcie i 
ułatwienie w pracy każdego dyrektora. 
 

 
35. Uzdolnienia matematyczne u dzieci : co pozwala rozwinąć skrzydła dzieciom uzdolnionym 

matematycznie? / Karolina Skarbek. - Kraków : Impuls, 2020. 
Sygnatura: 116400 
Osią przewodnią tej publikacji stały się wyniki  badań Autorki oraz nasuwające się z nich 

wnioski dotyczące uzdolnień matematycznych manifestowanych przez dzieci na styku edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej... 

 
 
36. Wspólnie pokonujemy trudności : praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych z perspektywy nauczyciela wspomagającego / Magdalena 
Chwaliszewska-Czerwińska. - Wyrzysk ; [Kijaszkowo] : Magdalena Chwaliszewska-Czerwińska, 
2019. 

Sygnatura: 11562 
 
 
37. Zaangażowanie w naukę i klimat w szkole / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak. - Warszawa : 

Difin, 2021. 
Sygnatura: 116911 
Książka prezentuje dwa nowe pojęcia: zaangażowanie w naukę i klimat w szkole, czym jest i 

co się na nie składa. Jakie czynniki wpływają na to, że uczniowie angażują się w naukę? Co 
składa się na klimat w szkole i dlaczego jest on kluczowy dla angażowania się uczniów w naukę? 
Na te pytania chciałby znać odpowiedź każdy nauczyciel i rodzic oraz pracownik zajmujący się 
podnoszeniem kompetencji uczniów, tj. psycholodzy i pedagodzy. Zaletą książki są 
zaprezentowane autorskie badania nad tą tematyką i wyniki porównawcze różnych szkół. 
Publikacja skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców związanych z pracą w edukacji oraz 
rodziców dzieci w wieku szkolnym (nauczyciele, pracownicy oświatowi, psycholodzy, pedagodzy, 
studenci psychologii i pedagogiki, rodzice). 

 
 



38. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 7. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2015. 

Sygnatura: 110198 
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli i terapeutów pracujących z 

dziećmi z porażeniem mózgowym, z zaburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami z zakresu 
motoryki, mowy, myślenia pojęciowego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
umiarkowanym i niesprawnymi ruchowo. Zebrane i opisane w tej publikacji zabawy i ćwiczenia 
są dużą pomocą w zwalczaniu wszelkich deficytów rozwojowych dzieci młodszych o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych; mogą być wykorzystane zarówno w pracy indywidualnej z dzieckiem, 
jak też stanowić część zajęć z mniejszymi grupami dzieci. Priorytetowym celem opracowanej 
pozycji jest pomoc w umożliwieniu dzieciom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności 
na miarę ich możliwości, w warunkach przedszkola ogólnodostępnego, kształtowanie 
właściwych interakcji międzyosobowych, kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji. 
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