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W zakresie Wspomagania Szkół i Przedszkoli przez Poradnię 
Psychologiczno- Pedagogiczną nr 2 w Krakowie została utworzona sieć 
współpracy i samokształcenia składająca się z nauczycieli, pedagogów, 
psychologów, logopedów pracujących z dziećmi, uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych.

 Sieć rozpoczęła swoją działalność 11 maja 2017r., a zakończyła pracę
 5 stycznia 2018r. W trakcie pracy sieci odbyło się 8 spotkań stacjonarnych.

Wspomaganie Szkół i Przedszkoli 
przez PPP nr 2 w Krakowie



Spotkanie diagnostyczne:

● diagnoza potrzeb uczestników sieci, 
● określenie celu działań, 
● opracowanie harmonogramu pracy 

sieci.



Cele sieci specjalnej

Współpraca z rodzicami dzieci, 
uczniów z nadpobudliwością 
psychoruchową sprawiającymi 
problemy wychowawcze.

Podniesienie kompetencji 
nauczycieli w zakresie wiedzy 
i umiejętności TIK, 
wykorzystanie narzędzi do 
pracy grupowej opartej na 
dysku Google. 



Szkolenie „Praca w chmurze”- ekspert Stanisław Nosek.

Zajęcia warsztatowe dotyczyły:

● możliwości konta Google,
● pracy w edytorze dokumentów na Dysku 

Google,
● udostępniania plików i folderów,
● tworzenia formularzy,
● przykładów dobrych praktyk 

wykorzystujących narzędzia TIK.



Szkolenie „Reforma oświaty - nowe przepisy dotyczące 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pracy z uczniem 
o SPE”- ekspert Urszula Grygier.

Celem spotkania było: 

● zapoznanie się ze zmianami w przepisach,
●  poznanie najnowszych rozporządzeń 

dotyczących dzieci, uczniów niepełnosprawnych.

 

Uczestnicy mogli prześledzić zmiany w IPET - przykłady 
nowych rozwiązań na poziomie przedszkola i kolejnych 
etapów edukacyjnych.



Szkolenie „Efektywna współpraca z rodzicami dzieci, 
uczniów z nadpobudliwością psychoruchową”- ekspert 
Małgorzata Cużytek.

Zajęcia dotyczyły:

● Postaw rodziców w kontaktach z nauczycielem, 
● Stosowanych przez rodziców mechanizmów obronnych w sytuacjach 

konfliktowych,
● Strategii postępowania z rodzicami w zależności od przyjmowanych 

przez nich postaw i mechanizmów obronnych.



Szkolenie „Uczeń nadpobudliwy w szkole. Sposoby pracy 
wychowawczej i edukacyjnej”- ekspert Iwona Sikorska.

Szkolenie koncentrowało się na 
specyfice sylwetki ucznia z 
nadpobudliwością oraz na sposobach 
pracy z nim. Uczestnicy kursu zapoznali 
się z psychologicznymi i medycznymi 
mechanizmami odpowiedzialnymi za 
trudności w zachowaniu i kierowaniu 
uwagą u dzieci. Dzięki zajęciom 
warsztatowym zostali ponadto 
wyposażeni w narzędzia do pracy z 
uczniem nadpobudliwym na terenie 
klasy.



Spotkania wymiany - związane z dzieleniem się swoją 
wiedzą i doświadczeniem przez członków sieci.

Poszczególne osoby prezentowały:

•    Zasady pracy z uczniem nadpobudliwym,

•    System motywacyjny, narzędzia ułatwiające odreagowanie złości u uczniów 
autystycznych,

•    Metody relaksacji, w tym bajkę relaksacyjną,

•    Techniki motywowania z uwzględnieniem uczniów o SPE,

•    System oceniania w nauczaniu symultanicznym,

•    Informacje dotyczące Centralnego Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego; 
narzędzie jego diagnozy

•    Wykorzystanie dysku Google do komunikowania się z rodzicami.



Dane z ankiet ewaluacyjnych



Uczestnicy wskazali przydatność szkoleń poprzez:

● możliwość podzielenia się uzyskaną wiedzą w swoich placówkach,
● wykorzystanie otrzymanych narzędzi podczas konfrontacji z rodzicami uczniów,
● pomoc w zrozumieniu jakie mamy preferencje w rozmowie z rodzicem ucznia, jakie przyjmujemy 

wobec nich postawy,
● podanie praktycznych wskazówki do pracy z uczniem – ćwiczenia, zabawy na koncentrację; 

przykładowe metody behawioralno-poznawcze w postępowaniu terapeutycznym,
● łączenie teorii z praktyką,
● uzyskanie narzędzi do oceny funkcjonowania ucznia, określenia obszarów zaburzonego 

zachowania,
● dokonywanie analizy zgłaszanych problematycznych przypadków uczniów,
● dostosowanie szkoleń do potrzeb uczestników.



Na dysku Google, w udostępnionym członkom sieci 
folderze „Materiały”,  umieszczono:

● Przykładowe sposoby dostosowania, metody i formy pracy dla poszczególnych 

niepełnosprawności,

● Przykładowe IPET-y uwzględniające reformę oświaty,

● Zestaw przykładowych ćwiczeń na koncentrację,

● Zasady, metody pracy z uczniem nadpobudliwym,

● System motywacyjny, narzędzia ułatwiające odreagowanie złości u uczniów autystycznych


