
Kurs „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy  

z dzieckiem” 
 

dedykowany jest zarówno nauczycielom, którzy zaczynają budować swój warsztat pracy, jak i 

tym, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę, skatalogować niezbędne pomoce i stworzyć 

swój własny system wspierania rozwoju dziecka.   

 

Warto przypomnieć, że jednym z kierunków polityki MEN na rok szkolny 2020/2021 jest 

zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim dzieciom z 

uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.  

 

Jak zrobić to skutecznie? Jak zorganizować swoją pracę, by zminimalizować „papierologię” , 

a zaoszczędzony czas poświecić na efektywną pracę z przedszkolakami? Podpowie Aneta 

Konefał – nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny, logopeda, 

pedagog, dyrektor przedszkola.  

 

W ramach kursu otrzymacie Państwo nagrania mini-wykładów, szablony dokumentów, tabele, 

zestawy przykładowych zabaw i ćwiczeń z dziećmi. W ramach kursu otrzymacie Państwo 

autorskie narzędzie – indywidualny plan wsparcia psychologiczno-pedagogicznego „do 

zakreślania”. Brzmi enigmatycznie? Dajemy gwarancję, że ułatwi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną i umożliwi stworzenie własnego systemu pracy w tym zakresie.  

 

Uwaga! Kurs poświęcony pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w trakcie bieżącej 

pracy z dziećmi bez opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

 

Wprowadzenie – przedstawienie założeń kursu 

 

MODUŁ I:  

Wykład 1: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów 

prawa.  Analiza aktów prawnych. Przykłady aktów prawa wewnętrznego – procedury, zapisy 

w statucie. 

Materiały:  

Lista aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z 

dziećmi 

 

MODUŁ II:  

Wykład 2: Obserwacja i diagnoza jako punkt wyjścia do planowania wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego.  

 



Materiały:  

Tabela pomocna do formułowania wniosków z obserwacji/diagnozy. 

Charakterystyka grupy – lista kontrolna.  

Informacja dla rodziców dzieci 5-letnich.  

Procedura przeprowadzania diagnozy wstępnej i końcowej oraz przygotowania informacji o 

gotowości szkolnej 

Wykład 3:  Obserwacja i diagnoza, a awans zawodowy nauczyciela.  

 

MODUŁ III 

Wykład 4: Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z 

dziećmi 

Materiały: 

Przykładowa tabela do planowania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego  

Plan pracy indywidualnej z dzieckiem – autorska propozycja planu „do zakreślania” 

Plan współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  

 

MODUŁ IV  

Wykład 5: Warsztat pracy nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej  

Materiały:  

Przykładowy zestaw ćwiczeń – rozwój fizyczny 

Przykładowy zestaw ćwiczeń – rozwój poznawczy 

Przykładowy zestaw ćwiczeń –rozwój społeczny 

Przykładowy zestaw ćwiczeń – rozwój emocjonalny  

Przykładowy zestaw ćwiczeń - wsparcie dzieci obcojęzycznych 

Przykładowe zestawy ćwiczeń – dzieci zdolne  

Wykład 6: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w edukacji zdalnej  

 

MODUŁ V 

Wykład 7: Podsumowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Materiały: Przykładowe sformułowania do podsumowania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  

Publikacje polecane przez autorkę kursu 


