
                              
 

    UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny 
  Instytut Edukacji Szkolnej 

        Zakład Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka 

        KURATORIUM O ŚWIATY W KIELCACH 

                        zapraszają do udziału w konferencji naukowo-metodycznej 

Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej                    

  w edukacji wczesnoszkolnej na terenie województwa świętokrzyskiego 

  

Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas 

  

Komitet naukowy:  

- prof. UJK dr hab. Mirosław Z. Babiarz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  

- prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  

- prof. WSP dr hab. Barbara Skałbania - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie  

 

Miejsce konferencji:  

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,                          
ul. Krakowska 11, aula CEART. 
 

Konferencja odbędzie się dnia 28 listopada 2016 (poniedziałek) w godzinach: 9:00 – 13:30. 

 

Konferencja adresowana jest do dyrektorów oraz innych osób odpowiedzialnych za organizację 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 145 szkołach podstawowych wylosowanych do udziału            
w badaniach; do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, oraz przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego.  
 

Celem konferencji jest:  

- Omówienie współczesnych tendencji w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz organizacji kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych; 

 
- Prezentacja wyników badań uzyskanych w ramach projektu Organizacja i realizacja pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej na terenie województwa 
świętokrzyskiego zrealizowanego w roku szkolnym 2015/2016; 

 



- Zapoznanie z założeniami nowego projektu badawczego Realizacja specjalnych potrzeb 
edukacyjnych uczniów drugiego etapu edukacji w województwie świętokrzyskim – zadania 
szkoły i rodziny, projekt realizowany będzie od grudnia 2016 do czerwca 2017 roku; 

 
- Wymiana doświadczeń, popularyzacja dobrych praktyk - działań wspierających uczniów 

w realizacji ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 
 

Planowany przebieg konferencji 

8:30 – 9:00 – Rejestracja uczestników  

9:00 – 9:20 – Przywitanie przybyłych osób i otwarcie konferencji   

prof. UJK dr hab. Mirosław Babiarz – Dyrektor Instytutu Edukacji Szkolnej UJK 

mgr inż. Kazimierz Mądzik - Świętokrzyski Kurator Oświaty 

9:20 – 9:40 – Wykład wprowadzający Teoretyczne i praktyczne aspekty pomocy w ujęciu 

interdyscyplinarnym – prof. WSP dr hab. Barbara Skałbania  (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. 

Janusza Korczaka w Warszawie) 

9:40 – 10:20 – Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w edukacji 

wczesnoszkolnej na terenie województwa świętokrzyskiego - prezentacja wybranych wyników badań 

sondażowych oraz ewaluacyjnych zrealizowanych w ubiegłym roku szkolnym (dr Karol Bidziński,                 

dr Katarzyna Krzystanek, dr Ewa Szumilas, UJK Kielce) 

10:20 – 10:30 – Przekazanie przedstawicielom szkół informacji na temat rozpoczynającego się 

nowego projektu Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów drugiego etapu edukacji 

w województwie świętokrzyskim – zadania szkoły i rodziny (dr Anna Ozga, dr Mirosław Rutkowski 

UJK Kielce)  

10:30 – 11:00 – Przerwa kawowa  

11:00 – 12:30 – Dyskusje panelowe w czterech grupach tematycznych  

Panel A.  Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej – zadania w zakresie edukacji 

i terapii – moderatorzy: dr Agata Jopkiewicz, dr Mirosław Rutkowski 

Panel B. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły – aktualne 

możliwości i ograniczenia – moderatorzy dr Alicja Giermakowska, dr Anna Ozga  

Panel C. Rola szkoły w koordynowaniu środowiskowych działań pomocowych – tworzenie 

lokalnej koalicji na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami i jego rodziny – moderatorzy:                     

dr Ewa Szumilas, mgr Paweł Garbuzik 

Panel D. Proces rozwoju organizacyjnego szkoły - w drodze do realizacji edukacji włączającej 

– moderatorzy: dr Karol Bidziński, dr Katarzyna Krzystanek 

W każdej z czterech grup tematycznych do dyskusji panelowej zaproszeni będą eksperci: 

dyrektor szkoły, pedagog szkolny, przedstawiciel kuratorium, przedstawiciel jednostki samorządu 

terytorialnego, pedagog specjalny, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej. Intencją 



organizatorów jest, by w grupach tematycznych stworzyć optymalną przestrzeń do wymiany 

poglądów. 

12:30 – 13:30 – Podsumowanie konferencji – prezentacja wyników prac grup panelowych  

Komitet organizacyjny:   
dr Karol Bidziński, dr Alicja Giermakowska, dr Agata Jopkiewicz, dr Katarzyna Krzystanek,                    
dr Anna Ozga, dr Mirosław Rutkowski, dr Ewa Szumilas, mgr Paweł Garbuzik   


