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Wydawnictwa zwarte
1. Cudak, Sławomir : Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z
dzieckiem niepełnosprawnym / Sławomir Cudak. - Łódź : Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. - S. 220-225 : Kwestionariusz ankiety dla
rodziców [służącej badaniom, które mają wskazać faktyczne trudności
opiekuńczo-wychowawcze z dzieckiem niepełnosprawnym w środowisku
rodzinnym] ; S. 226 : Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
Sygn. 246794 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
Sygn. 249624 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
2. Grzyb, Barbara : Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów
niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych / Barbara Grzyb. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. – S. 151-158 : Struktura rodzin
uczniów badanych [niepełnosprawnych] ; 158-164 : Status społeczny i
ekonomiczny rodzin uczniów badanych
Sygn. 252554 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
Sygn. 252555 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
3. Kulesza, Ewa Maria : Rozwój poznawczy dzieci z lekkim i umiarkowanym
stopniem upośledzenia umysłowego - diagnoza i wspomaganie : studia
empiryczne / Ewa Maria Kulesza. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. - S. 113-121 :
Środowisko rodzinne dzieci o prawidłowym rozwoju i dzieci z upośledzeniem
umysłowym
Elementy charakterystyki rodziny, które mogą przydać się do konstruowania ankiety
dla rodziców.

Sygn. 249226 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
4. Minczakiewicz, Elżbieta Maria : Dziecko ryzyka a wychowanie : elementarz dla
rodziców / Elżbieta Maria-Minczakiewicz, Barbara Grzyb, Łukasz Gajewski. –
Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005. – S. 287-288 : Kwestionariusz wywiadu z
rodzicami dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną nt. „Charakter i
zakres wsparcia społecznego”
Sygn. 240397, 240398 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

5. Pisula, Ewa : Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju / Ewa
Pisula. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. 201, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 165-191
M.in. Stres u rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju ; Relacje w rodzinach z dziećmi
z zaburzeniami rozwoju ; Radzenie sobie przez rodziców ze stresem związanym z
zaburzeniami rozwoju dziecka.

Sygn. 245853 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
6. Plieth-Kalinowska, Izabela : Bezpieczeństwo społeczne dziecka
niepełnosprawnego z dysfunkcją narządu ruchu / Izabela Plieth-Kalinowska. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009. – S.
309-311 : Kwestionariusz dla rodziców do badania postaw rodzicielskich Maria
Ziemska
Sygn. 246565 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
7. Smykowska, Dorota : Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb
rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym - działania
stosowane i postulowane / Dorota Smykowska. - Kraków : "Impuls", 2008. – S.
321-329 : Kwestionariusz wywiadu środowiskowego w rodzinie ; S. 330-335 :
Narzędzie oceny poziomu zaspokajania potrzeb
Sygn. 245235 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
Sygn. 245236 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
8. Wojciechowski, Franciszek : Obraz osobowości rodziców dziecka
niepełnosprawnego // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w
ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka. Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. – S. 21-29
Badania i omówienie wyników.

Sygn. 239761 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
9. Wzór dokumentu WDF [Wielospecjalistycznej Diagnozy Funkcjonalnej] dla
rodziców / opiekunów dla rodziców / opiekunów ; Przykład WDF dla
rodziców/opiekunów // W: Diagnoza wielospecjalistyczna i konstruowanie
indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów głębiej
upośledzonych umysłowo / pod red. Marii Piszczek. - Warszawa :
Kompendium Katarzyna Szumniak, Jadwiga Zdebiak, cop. 2011. – S. 117-135
Sygn. 250517 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
10. Zielińska, Jolanta : Rola rodziny w rozwoju dziecka niepełnosprawnego
ruchowo // W: Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej / red. Karol Bidziński. - Kielce :
Uniwersytet J. Kochanowskiego, 2012. – S. 75-82
Sygn. 252031 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

Wydawnictwa ciągłe
11. Chrąściel, Katarzyna : Badanie postaw wychowawczych rodziców dzieci
niepełnosprawnych / Katarzyna Chrąściel // „Niepełnosprawność i
Rehabilitacja”. - 2007, [nr] 4, s. [34]-53
Znaczenie pojęcia postaw oraz postaw rodzicielskich. Typologie postaw
rodzicielskich. Postawy rodzicielskie wobec własnego dziecka niepełnosprawnego.

12. Chrzan, Dorota W. : Czas wolny rodziców wychowujących osoby
niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębszym / Dorota W. Chrzan //
„Wychowanie na Co Dzień”. - 2007, nr 3, s. 22-24
Diagnoza sytuacji psychospołecznej rodzin z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością
intelektualną. Badania przeprowadzone z użyciem kwestionariusza ankiety.

13. Giryński, Andrzej : Ocena poziomu zdolności empatycznych dzieci lekko
upośledzonych umysłowo w zależności od postaw rodzicielskich matki /
Andrzej Giryński // „Roczniki Pedagogiki Specjalnej”. - T. 4 (1993), s. 69-81. –
Bibliogr.
Omówienie badań.

14. Kruk-Lasocka, Joanna : Postawy rodzicielskie ojców wobec dzieci
pełnosprawnych i upośledzonych umysłowo / Joanna Kruk-Lasocka -- (Z
pogranicza teorii i praktyki pedagogiki specjalnej / red. Czesław Malczewski )
// „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne”. - [Nr] 97 (1993), s.
[71]-77
Omówienie badań.

15. Masłowiecka, Agnieszka : Rodzice w oczach rodziców - grupa rodziców dzieci
o zaburzonym rozwoju jako grupa odniesienia / Agnieszka Masłowiecka //
„Edukacja”. - 2009, nr 3, s. 115-119
Problem wsparcia społecznego doświadczanego przez rodziny z dzieckiem o
zaburzonym rozwoju. Czynniki wpływające na samoocenę kolektywną (na podstawie
badania przeprowadzonego w Ośrodku Wczesnej Pomocy "Dać szansę" w
Białymstoku w latach 2006-2007 na grupie 115 matek dzieci upośledzonych).

16. Mikrut, Adam : Postawy rodzicielskie a poczucie umiejscowienia kontroli u
uczniów szkoły podstawowej dla lekko upośledzonych umysłowo / Mikrut
Adam, Majewicz Piotr // „Roczniki Pedagogiki Specjalnej”. - T. 8 (1997), s.
383-392. - Bibliogr.
Omówienie badań.

17. Pisula, Ewa : Radzenie sobie ze stresem przez rodziców dzieci o zaburzonym
rozwoju / Pisula Ewa, Rola Jarosław, Wąsiewicz-Pawłowska Katarzyna //
„Roczniki Pedagogiki Specjalnej”. - T.5 (1994), s. 161-174
Dzieci niepełnosprawne. Omówienie badań.

18. Sikorska, Karolina : Zapotrzebowanie na wielospecjalistyczną pomoc
medyczną i pozamedyczne formy wsparcia niepełnosprawnych intelektualnie

uczniów poznańskich szkół specjalnych i ich rodziców / Karolina Sikorska,
Magdalena Waszyk, Magdalena Badura-Stronka // „Szkoła Specjalna”. - 2008,
nr 5, s. 323-332
Badania ankietowe przeprowadzone w trzech poznańskich szkołach specjalnych w
2006 roku wśród matek dzieci niepełnosprawnych intelektualnie dotyczące
specjalistycznej opieki medycznej i form pozamedycznego wsparcia.

19. Skowrońska, Dorota : Postawy moralno-społeczne młodzieży upośledzonej
umysłowo w stopniu lekkim a postawy rodzicielskie jej matek / Dorota
Skowrońska // „Roczniki Pedagogiki Specjalnej”. - T. 8 (1997), s. 454-460
Omówienie badań.

20. Skórczyńska, Małgorzata : Postrzeganie roli rodzica przez matki i ojców dzieci
z zespołem Downa / Małgorzata Skórczyńska, Ludwika Sadowska // „Szkoła
Specjalna”. - 2001, nr 2, s. 67-75
Omówienie badań dotyczących pełnienia ról rodzinnych przez matki i ojców dzieci
upośledzonych umysłowo.

21. Stelter, Żaneta : Stosunki emocjonalne w rodzinie z dzieckiem
niepełnosprawnym intelektualnie / Żaneta Stelter, Barbara Harwas-Napierała //
„Czasopismo Psychologiczne”. - 2010, nr 2, s. 199-207
Relacje pomiędzy poszczególnymi osobami w rodzinach z dzieckiem niesprawnym
intelektualnie. Badania.

22. Szczepaniak, Anna : Lęki i nadzieje dotyczące przyszłości dziecka w
wypowiedziach rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie / Anna
Szczepaniak // „Edukacja”. - 2008, nr 4, s. 102-108
Lęk i nadzieja rodziców osób niepełnosprawnych - przegląd badań. Analiza
wypowiedzi rodziców w badaniach własnych.

23. Szczepaniak, Anna : Stosunek rodziców do przyszłości dziecka
niepełnosprawnego : wstępne wyniki badań / Anna Szczepaniak // „Edukacja”.
- 2005, nr 2, s. 35-42
W badaniu wzięły udział 142 osoby - rodzice osób niepełnosprawnych intelektualnie,
fizycznie lub sensorycznie. Uzyskane wyniki pokazują że rodzice dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną mają mniejszą nadzieję na dalszy rozwój dziecka,
niż rodzice dzieci niepełnosprawnych fizycznie.

24. Szumski, Grzegorz : Efekt skupienia : w jaki sposób światła zasada przyczynia
się do edukacyjnego wykluczenia? / Grzegorz Szumski. - (Edukacja a
marginalizacja i wykluczenie społeczne / red. Anna Nowak) // „Chowanna”. - T.
1 (2012), s. [69]-81
Wpływ statusu społeczno-ekonomicznego rodziców na formę kształcenia uczniów z
lekką niepełnosprawnością intelektualną.

25. Żemła, Katarzyna : Jak funkcjonują dzieci w sanatoriach? / Katarzyna Żemła //
Małżeństwo i Rodzina . - 2005, nr 4, s. [49]-51
Badania dotyczące stosunku rodziców do dziecka niepełnosprawnego ruchowo.

Dokumenty elektroniczne
26. Dziecko – rodzice – przedszkole : ankieta dla rodziców [dziecka
niepełnosprawnego] [Dokument elektroniczny] // „Zefirkowo.republika.pl”
[online]. – Tryb dostępu: http://www.zefirkowo.republika.pl/ANKIETYITP/ANKIETA-dziecko-rodzice-przedszkole.doc ; dostęp 28.01.2014
27. Jakość życia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym [Dokument elektroniczny]
// „moje ankiety.pl” [online] - Tryb dostępu: http://moje-ankiety.pl/respond46388/ankieta-jakosc-zycia-rodziny-z-dzieckiem-niepelnosprawnym.html ;
dostęp 28.01.2014
28. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w oczach rodziców : ankieta [Dokument
elektroniczny] // Internetowy Portal Osób Niepełnosprawnych [online]. – Tryb
dostępu: http://www.ipon.pl/forum/topic/12738-ankieta-dla-rodzic%C3%B3wdzieci-niepe%C5%82nosprawnych-z-mpdz/ ; dostęp 28.01.2014
29. Osoby niepełnosprawne – „Dzieci, młodzież do 18 roku życia” : ankieta
[Dokument elektroniczny] // „Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w
Suwałkach” [online]. – Tryb dostępu:
http://pcpr.suwalski.pl/anwers/dokumenty/AnkietaDzieci.pdf ; dostęp
28.01.2014

