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Szkolenie dla dyrektorów, wicedyrektorów, pedagogów i psychologów szkolnych, 

członków zespołu ds. pomocy p-p 

„Podsumowanie i ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno -

pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego.”  

24.05.2021 r.  

Szkolenie online – webinarium 
 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia: 

1. Narzędzia służące do ewaluacji pomocy psychologiczno pedagogicznej. 

 2. Omówienie możliwych obszarów do ewaluacji w zakresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej na wybranych przykładach 

 3. Ocena efektywności  udzielanej pomocy psychologiczno pedagogicznej – 

przykładowe rozwiązania dot. zajęć specjalistycznych . 

4. Ocena efektywności IPE-T-ów – przykładowe rozwiązania , rekomendacje na 

kolejny rok szkolny. 

5.  Lista kontrolna organizowanej  pomocy psychologiczno –pedagogicznej – 

praktyczne narzędzie dyrektora i nauczyciela specjalisty. 

W ostatniej części szkolenia przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi. 

 

PRELEGENTKI 

 

JOANNA BRZOSKOWSKA 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku 

 

Z wykształcenia pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog. 

Ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Wykładowca  w Wyższej 

Szkoły Bankowej w Gdańsku na kierunku pedagogika.  Autor wielu artykułów i 

publikacji dotyczących organizacji i dokumentowania kształcenia specjalnego oraz 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach, które ukazały się 

m.in. w Wydawnictwie Raabe.  Liczne wystąpienia na konferencjach związanych z 

organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspomaganiem szkół przez 
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Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, m.in. na konferencjach „Budowanie 

pozytywnej strategii promocyjnej w środowisku lokalnym”, „Szkoła-poradnia razem na 

rzecz ucznia”, organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Opiekun 

merytoryczny i prelegent cyklu szkoleń „Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom 

i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.  

 

ANITA PLUMIŃSKA-MIELOCH 

Dyrektor Zespołu Szkół 

(szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi) 

 

Wieloletni dyrektor szkoły w podpoznańskim Luboniu, autor artykułów w prasie 

fachowej poświęconych zarządzaniu placówką, prelegent na konferencjach 

ogólnopolskich, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, współautor 

podręczników do historii, autor zeszytów ćwiczeń i poradników metodycznych do 

historii. Wdrożyła wiele innowacje pedagogicznych, opiekowała się ponad 100 

uczniami, którzy zostali laureatami ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów 

historycznych, współtworzyła platformę ITAO, pracowała jako mentor w  Aktywnej 

Edukacji i Nauczycielskiej Akademii Internetowej, pisała  scenariusze i recenzowała 

scenariusze  w ramach tego programu.  Za swoją pracę otrzymała  nagrody 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i  Ministra Edukacji Narodowej, wyróżnienie w 

konkursach Nauczyciel Roku 2018 i Wielkopolski Nauczycielu Roku 2019, członek 

Superbelfrów RP. W 2020 roku została uhonorowana tytułem Profesora Oświaty. 
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