Edukacja domowa – adnotowane zestawienie
bibliograficzne w wyborze

1.

Domowe lekcje matematyki / Danuta Zaremba. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2016.
Sygnatura: 50293

Domowe lekcje matematyki to kontynuacja znakomitej książki Jak tłumaczyć
dzieciom matematykę. Poradnik nie tylko dla rodziców. Autorka zamieściła tu
scenariusze zajęć, propozycje ćwiczeń i zadań dla uczniów klas IV–VI. Rodzice i
nauczyciele znajdą w tej publikacji podstawową wiedzę matematyczną wraz ze
szczegółowymi wskazówkami metodycznymi, które ułatwią im wyposażenie
dzieci w umiejętność wykonywania działań, badania własności figur czy brył,
rozwiązywania zadań tekstowych bez narzucania jedynie słusznej drogi
dochodzenia do właściwego wyniku. To wspaniała pozycja dla wszystkich,
którzy chcą przekonać swoje latorośle, że matematyka da się rozumieć!

2. Domowe zabawy logopedyczne / Małgorzata Dembińska ; ilustr. Krystyna
Lipka-Sztarbałło. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, 1997.
Sygnatura: 39926

Książka jest przykładem najbardziej atrakcyjnej dla dzieci formy pracy - uczy
bawiąc. Autorka wykorzystała swoje doświadczenia w pracy z dziećmi z
wadami wymowy. Przygotowała zestaw ćwiczeń utrwalających
poprawną wymowę. Dzieci w domu pod kierunkiem rodziców utrwalają
wymowę głosek, rozwiązują rebusy, zagadki, czytają zabawne teksty i
uczą się ich na pamięć.

3.

Edukacja domowa / Marek Budajczak. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
Sygnatura: 43165

Autor odsłania przed czytelnikiem największe, a przy tym rzeczywiste zalety
edukacji domowej. Książkę powinni obowiązkowo przeczytać wszyscy urzędnicy
odpowiadający za jakość prawa oświatowego oraz nauczyciele, którzy powinni
wspierać rodziców chcących zająć się edukacją domową swoich dzieci. Książka
przeznaczona jest również dla rodziców, którzy dzięki niej mogą rozwiać
wątpliwości dotyczące edukacji domowej i podjąć właściwe decyzje.

4. Edukacja domowa : edukacja przyszłości / Wiesław Stebnicki. Warszawa : Fijorr Publishing Company, 2014.
Sygnatura: 50538

Praca poświęcona jest homeschoolingowi - edukacji domowej. Jej autor,
Wiesław Stebnicki, pedagog z USA, nie tylko przedstawia swoją przygodę ze
szkołą domową, ale co ważniejsze, wyjaśnia dlaczego edukacja w wydaniu
tradycyjnym, to jest w formie edukacji państwowej, prowadzi nasze dzieci na
manowce, hamując ich talenty, zniechęcając do nauki, a co najgorsze, czyniąc z
nich istoty zniewolone przez system, którego głównym celem jest uczynienie z
ludzi posłusznych, spolegliwych lemurów. Autor uświadamia nam też, jak
ważnym narzędziem odbierającym człowiekowi samodzielność, niezależność i
wolność jest szkoła w wydaniu państwowym.

5. Rodzina w edukacji domowej / pod redakcją Joanny Bieleckiej-Prus. Warszawa : Wydawnictwo i Księgarnia "Gotów" Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży, 2018.
Sygnatura: 52340

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnikom ma dwa cele: poznawczy i
praktyczny. Zaletą tej publikacji są zarówno szeroko zakrojone syntezy wyników
badań autorów polskich i zagranicznych podejmujących tę problematykę, ale
także analiza rezultatów własnych badań empirycznych prowadzonych w Polsce
w 2016 roku. Celem badań była przede wszystkim diagnoza, aczkolwiek mają
one także wymiar praktyczny. Podjęto w nich zagadnienia związane z
przyczynami decyzji podjęcia edukacji domowej, organizacją czasu pracy
dziecka w domu, problemami, jakie edukacja domowa wnosi oraz realizowanym
i oczekiwanym wsparciem szkoły, w których dzieci składają coroczne egzaminy
przedmiotowe.

6. Rola wychowawcza matki w edukacji domowej / Marzena Zakrzewska. Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2013.
Sygnatura: 49336

Problem badawczy tej rozprawy koncentruje się na osobie matki jako
podmiocie wychowania w rodzinie. Doprecyzowaniem tego problemu jest
ukierunkowanie badań na rodziny, w których prowadzona jest edukacja
domowa. Edukacja domowa, jako forma wychowania dzieci wymagająca
większego zaangażowania rodziców, może funkcjonować tylko w takich
rodzinach, których podstawą jest małżeństwo partnerskie.

7. Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej / Paweł Zakrzewski. Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2013.
Sygnatura: 49337

Edukacja domowa jest formą wychowania dzieci, która wymaga większego
zaangażowania rodziców. Może funkcjonować tylko w takich rodzinach, których
podstawą jest małżeństwo partnerskie. Niniejsza praca koncentruje się na
osobie ojca, który powinien pełnić znaczącą rolę w edukacji domowej. W
książce zwrócono uwagę na rodziny, w których prowadzona jest edukacja
domowa i na badania prowadzone w tym kierunku.

8. Starsze przedszkolaki : jak skutecznie je wychowywać i kształcić w
przedszkolu i w domu : praca zbiorowa / pod red. Edyty
Gruszczyk-Kolczyńskiej. - Kraków : CEBP, 2014.
Sygnatura: 50061

Dziecko nie ma w swojej główce osobnych szufladek na efekty edukacji
domowej i efekty edukacji przedszkolnej. (…) Dlatego dobre efekty w zakresie
wychowania i kształcenia dzieci osiąga się wówczas, gdy uda się skorelować to,
czego uczy się w domu i w przedszkolu. Natomiast źle się wiedzie dzieciom, gdy
rodzice mają za nic prośby nauczycielek, żeby sensowniej zajmowali się swoim
dzieckiem, oraz gdy w przedszkolu nie uwzględnia się tego, czego dzieci
nauczyły się w domu.
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