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Diagnoza pedagogiczna : pakiet edukacyjny 

  

Zasoby internetu: 

 

Multimedia 

 

Diagnoza przedszkolna 

Prezentacja multimedialna. M. in.: podstawa prawna, Kryteria Gotowości Edukacyjnej 

Pięciolatka i Skala Gotowości Szkolnej, obserwacja, współpraca z rodzicami – przekazywanie 

wyników obserwacji. 

http://www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/diagnoza_przedszkolna_prezentacja_nr_1.ppt 

 

Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Krystyna Karpińska, Barbara 

Szczepkowska 

Prezentacja multimedialna: czemu służy diagnoza, jaką wiedzę powinien posiadać nauczyciel 

prowadzący diagnozę, procedura diagnozy, praca z dzieckiem po wykonaniu diagnozy. 

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00003129_01_02.pdf 

 

Książki 

 

Diagnostyka pedagogiczna / Barbara Skałbania 
Znaczenie diagnozy w pedagogice, diagnoza środowiska rodzinnego, znaczenie diagnozy we 

wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, proces uczenia się jako przedmiot diagnozy, 

rozpoznawanie zdolności uczniów. 

http://www.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=fLSRDMwQelAC&oi=fnd&pg=PA4&dq=%22diagn
oza+pedagogiczna%22&ots=X_m9BSV4Mk&sig=bZbCRLhLj_l7WrTpSRuxr7c7P3k&redir_esc=
y#v=onepage&q=%22diagnoza%20pedagogiczna%22&f=false 
 
Diagnoza przedszkolna 
Podstawowe założenia diagnozy przedszkolnej, charakterystyka dziecka pięcioletniego i 

sześcioletniego, obserwacja w diagnozie przedszkolnej, narzędzia, wykorzystanie wyników 

diagnozy, wymiana informacji o dziecku a przygotowywanie diagnozy przedszkolnej. 

http://www.kpcen-torun.edu.pl/file/get/bf578f07ef93640f56f681721d4943d7 
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Artykuły 

 

Diagnostyka pedagogiczna 

Wykłady: etyczne aspekty diagnozy, kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze, 

aspekty diagnozy pedagogicznej, zasadnicze kryteria wyrażania ocen pedagogicznych, 

miejsce ocen w diagnostyce pedagogicznej, metody diagnozowania w pedagogice. 

http://diagnostyka-pedagogiczna.wyklady.org/ 

 

Przykład arkuszy do diagnozy pedagogicznej dla dzieci w wieku 6-10 lat / Mirosława Pleskot 

http://meritum.mscdn.pl/meritum/moduly/egzempl/1/1_21_abc.pdf 

 

Diagnoza pedagogiczna / Ewa Zwolińska 

Diagnoza ucznia z trudnościami w nauce, zastosowane metody, badania i testy, ocena pozycji 

badanego ucznia w klasie. 

http://literka.pl/article/show/id/31474 

 

Diagnoza pedagogiczna jako informacja o poziomie opanowania czynności przez dziecko      

w wieku przedszkolnym / Elżbieta Płóciennik 

Sposoby diagnozowania w przedszkolu i zadania testowe jako narzędzia diagnostyczne. 

http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XVI_KDE/plociennik.pdf 

 

Diagnoza pedagogiczna - indywidualny przypadek chłopca nadpobudliwego psychoruchowo 

/ Katarzyna Sirocka 

http://www.edukacja.edux.pl/p-1071-diagnoza-pedagogiczna-indywidualny-przypadek.php 

 

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, dlaczego warto z niej skorzystać? / Hanna Tamara 

Czerwieńska-Szulc 

Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej, organizacja badania – diagnozy, zalecenia 

diagnozy. 

http://ppp.slupsk.pl/Artykuly/Diagnoza%20psychologiczno.pdf 
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Analiza transakcyjna jako metoda diagnozy pedagogicznej / Jarosław Jagieła 

Ogólne omówienie metody, rodzaje analizy transakcyjnej, zastosowanie w diagnozie. 

http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XVIII_KDE/XVIII%20KDE%20-
%20referaty/Jagiela.pdf  
 
Diagnoza w pracy psychologicznej i pedagogicznej / Andrzej Jakubiuk 
Zadania diagnozy, metody, poznanie ucznia. 
http://www.edukacja.edux.pl/p-1579-diagnoza-w-pracy-psychologicznej-i-
pedagogicznej.php 
 
Diagnoza pedagogiczna / Ewa Kudlewska 
Diagnoza dziecka przedszkolnego, studium przypadku chłopca z zaburzeniami motorycznymi. 

http://www.edukacja.edux.pl/p-17601-diagnoza-pedagogiczna.php 
 
Diagnoza, jako podstawa tworzenia terapii pedagogicznej / Grażyna Michalin 
Specyficzne trudności w uczeniu się i ich diagnoza, objawy dysleksji. 

http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2581 
 
Diagnoza dziecka w przedszkolu 
Zakres diagnozy, źródła poznanie dziecka, rodzaje diagnozy wykorzystywanej w przedszkolu, 

obserwacja, dokumentacja. 

http://edurada.pl/artykuly/diagnoza-dziecka-w-przedszkolu/ 
 
Diagnoza i monitorowanie rozwoju małego dziecka : wprowadzenie / Marta Kochan-Wójcik 
Istota i rola diagnozy edukacyjnej w edukacji elementarnej, umiejętności nauczyciela 

diagnosty, etapy prowadzenia diagnozy. 

http://men.oskko.edu.pl/wroclaw-05-2005/mkochan1.pdf 
 
Diagnoza pedagogiczna jako forma poznania rozwoju dziecka / Emilia Aleksandrowicz 
Cele i etapy diagnozy, pytania o przebieg diagnozy. 

http://www.przedszkola.edu.pl/diagnoza-pedagogiczna-jako-forma-poznania-rozwoju-
dziecka.html  
 
Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów / Edyta Widawska 
Koncepcja analizy grupy klasowej, potrzeby edukacyjne uczniów. 

http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XXI_KDE/PDF/Widawska.pdf  
 
Wybrane narzędzia diagnostyczne u progu edukacji szkolnej / Agnieszka Pawlak-Kindler 
Diagnoza nauczycielska – przydatne narzędzia, polecane publikacje. 

http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XXII_KDE/pdf/Pawlak-Kindler.pdf  
 

Zestawienia bibliograficzne opublikowane w internecie 

 

Diagnoza pedagogiczna - wybór książek z lat 2012-2017 
http://www.pbp.poznan.pl/node/3363  
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Diagnoza pedagogiczna – bibliografia / Anna Stefania 

Wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism z lat 1987-2011. 

http://www.bpsiedlce.pl/strona/81_zestawienia-bibliograficzne/286_pedagogika-

wychowanie/367_diagnoza-pedagogiczna-bibliografia/ 

 

Bibliografia 

 

Bibliografia stanowi uzupełnienie zestawień bibliograficznych wymienionych powyżej. 

Materiały są dostępne w czytelni (cz), wypożyczalni (w) lub w księgozbiorze podręcznym 

wypożyczalni (P) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 48. 

Czasopisma dostępne są wyłącznie w czytelni. 

 

Książki wydane w latach 2013-2018: 

1. Diagnostyka pedagogiczna : nowe obszary i rozwiązania / Ewa Wysocka. - Kraków : 

Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. 

cz 68521, w 69266  

 

2. Diagnoza i terapia pedagogiczna w przestrzeni edukacyjnej / red. nauk. Joanna 

Skibska i Justyna Wojciechowska. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, cop. 

2014. 

cz 73148, w 73149  

 

3. Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : 

wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej / Karolina Skarbek, Irmina Wrońska. - Wyd. 3, popr. - Kraków : CEBP 

24.12., 2017. 

cz 118874, P 120025, P 120026  
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4. Diagnoza pozytywna w resocjalizacji : model teoretyczny i metodologiczny / Ewa 

Wysocka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. 

w 118228 

 

5. Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : 

program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych / Alicja Tanajewska, Renata 

Naprawa, Dorota Kołodziejska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. 

P 75364  

 

6. Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym : indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny / Alicja 

Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. 

cz 120483  

 

7. Diagnoza typów uczniów / Roswitha Riebisch, Hubert Luszczynski ; przekł. Dorota 

Michalska-Niedenthal. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. 

cz 69652 

 

8. Diagnoza w socjoterapii / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. - Warszawa : Difin, 

2017. 

cz 118687  

 

9. Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. 

Ewy Smak, Agnieszki Włoch, Mariusza Grabca ; Uniwersytet Opolski. - Opole : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. 

w 75456  

 

10. Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym / pod red. Wandy Hajnicz 

i Agnieszki Koniecznej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 

2013. 

w 69562  
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11. Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym 

szkolnym / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk. - Warszawa : PWN, 2016. 

cz 118381  

 

12. Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Cz. 1 / Małgorzata Wójtowicz-Szefler. - 

Wydanie V. - Warszawa : Difin, 2018. 

cz 119849  

 

13. Diagnozy edukacyjne : dorobek i nowe zadania : XX Krajowa Konferencja Diagnostyki 

Edukacyjnej, Gdańsk, 18-20 września 2014 r. / pod red. Bolesława Niemierko i Marii 

Krystyny Szmigel ; Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej. - Kraków : Grupa 

Tomami, 2014. 

w 73122  

 

14. Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia 

Wiatrowska, Halina Dmochowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. 

cz 68796  

 

15. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić 

obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-

Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Wyd. 3. - Kraków : CEBP 24.12, 2016. 

w 118406, w 118407  

 

16. Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych : 

XIX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno, 26-28 września 2013 r. / 

pod red. Bolesława Niemierko i Marii Krystyny Szmigel ; Polskie Towarzystwo 

Diagnostyki Edukacyjnej. - Kraków : Grupa Tomami, 2013. 

w 73121  

 

17. Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej / Marta 

Kulesza. - Warszawa : Difin, 2017. 

w 118425  
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18. Wielorakie podróże - edukacja dla dziecka / Monika Zatorska, Aldona Kopik. - Wyd. 2. 

- Kraków : CEBP 24.12., 2014. 

w 73934  

 

19. Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z 

deficytami i zaburzeniami rozwoju / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : 

Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. 

cz 119574, w 119730, w 119731  

 

Artykuły z czasopism wydanych w latach 2013-2017 

 

1. Co daje diagnoza typów uczniów? / Hubert Luszczynski, Roswitha Riebisch ; tł. Dorota 

Michalska-Niedenthal.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 11, s. 60-62  

 

2. Diagnoza edukacyjna w kontekście wyborów czytelniczych / Kornelia Rybicka, 

Stanisław Plebański.// Język Polski w Liceum. - 2016/2017, nr 2, s. 9-22 

  

3. Diagnoza indywidualnej drogi rozwoju dziecka / Monika Zatorska, Aldona Kopik.// 

Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 56-61  

 

4. Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka z wadą słuchu w świetle nowej 

rzeczywistości edukacyjnej / Katarzyna Bieńkowska.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, 

s. 174-183  

 

5. Jak diagnozować, ucząc bez progów edukacyjnych / Grażyna Jańczyk.// Język Polski w 

Liceum. - 2013/2014, nr 4, s. 36-50  

 

6. Model wczesnej diagnozy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Marta 

Bogdanowicz.// Dysleksja. - 2013, nr 1, s. 10-13 
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7. "Nadmiar" jako problem diagnostyki edukacyjnej / Maria Groenwald.// Kwartalnik 

Pedagogiczny. - 2015, nr 4, s. 24-38 

  

8. Problemy z "nadwyżką wiedzy" w diagnozie prowadzonej z bliskiej perspektywy / 

Grażyna Szyling.// Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja. - 2014, nr 3, s. 37-56 

 

9. Psychologia myślenia i postrzegania czasu w szkolnej diagnozie / Kornelia Rybicka.// 

Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 4, s. 7-19  

 

10. Rodzina ryzyka : perspektywa diagnostyczna / Elżbieta Lisowska.// Praca Socjalna. - 

2015, nr 6, s. 30-46  

  

11. Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Karolina Appelt.// 

Remedium. - 2017, nr 1, s. 1-5 

 

12. Zastosowania ewaluacji edukacyjnej : trzy rodzaje koncentracji / Sylwia Jaskuła.// 

Kwartalnik Pedagogiczny. - 2015, nr 4, s. 56-67 2014 

 

Polecane czasopisma publikujące artykuły o diagnozie pedagogicznej 

Czasopisma są dostępne w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej           

ul. Komorowicka 48. 

 

1. Bliżej Przedszkola 

http://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik 

 

2. Edukacja 

http://www.edukacja.ibe.edu.pl/ 

 

3. Dyrektor Szkoły 

http://www.dyrektorszkoly.pl/ 
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4. Kwartalnik Pedagogiczny 

http://www.kp.edu.pl/  

 

5. Wychowanie w Przedszkolu 

http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/ 

 

6. Wychowawca 

http://www.wychowawca.pl/ 

 

7. Życie Szkoły 

http://www.zycieszkoly.com.pl/ 

 

oprac. Małgorzata Czub 

nauczyciel bibliotekarz 

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej 


