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Podstawowe
informacje

Pierwsze tego typu badanie w Polsce (partycypacyjne,

innowacyjne, zespół OzN + bez niepełnosprawności)



Dlaczego to

ważne?

 

Niepełnosprawność 
w podręcznikach
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Jak to 

badamy?
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Co dalej z tego

wyniknie?

 

�
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"To ja byłam edukacją"
Aleksandra Petrus



Brak niepełnosprawności i osób 

z niepełnosprawności w podręcznikach szkolnych.

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami 

nie odnajdują się w tej rzeczywistości społecznej

przedstawianej przez podręczniki.

Brak nie jest neutralny, brak oznacza obojętności.

Dlaczego to
ważne?



Przeinaczanie

reprezentacja niezgodna z rzeczywistością,

wzmacniająca stereotypy, stygmatyzująca

Przeoczenie

nieintencjonalne pomijanie

Wymazywanie

świadome pomijanie, odbieranie

społecznego znaczenia i wartości

Źródła braku
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Badanie partycypacyjne - na każdym etapie 

uczestniczą osoby z niepełnosprawnością (OzN).

Jak to
badamy?

2

3

Dostępność jako ważny element badania 

(dostępność do badania, dostępność wyników badania).

4
Różnorodność wśród OzN zaangażowanych

w projekt - intersekcjonalność.

Fundament - Konwencja o Prawach Osób 

z Niepełnosprawnościami (KPON).



70

podręczników

3

etapy edukacji

17

przedmiotów

Badanie

Jak często pojawia się

niepełnosprawność?

W jaki sposób przedstawiane

są osoby 

z niepełnosprawnościami?



Co z tego
wyniknie?
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Prawa człowieka

Nowa norma

Brak braku



Wyobraźmy sobie osoby na wózku w podręczniku. Niech ta osoba robi jakąś
aktywność, wykonuje coś swojego, a niekoniecznie jest pchana przez swoich
kolegów do zabawy. (…) nie chodzi o pomaganie. Chodzi o to, żeby pokazać

tę osobę z możliwościami, aktywnościami. Jak trzeba będzie pomóc,
to wtedy te osoby się upominają.

Bartłomiej Tarnowski



Październik 2021 

- seminarium

Facebook DBN CC

- aktualności

projektowe

Raport 

- wyniki badań

Zapraszamy!

 



Praca domowa

Weź dowolny podręcznik.1

2

3

4

Zobacz, czy i jak przedstawiana

jest tam niepełnosprawność?

Jaki to jest brak?

A może trafiliście na perełkę, 

dobrą praktykę - dajcie nam znać...



Zapraszamy�
do�kontaktu!

www.facebook.com/DBNCC

lista.nieobecnosci@gmail.com


