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Zasoby internetu:

Multimedia

Diagnoza  pedagogiczna,  czyli  jak  przeprowadzić  dobrą  obserwację  poziomu  umiejętności 
dziecka / Ewa Dołęga
Prezentacja  multimedialna.  Cele  i  etapy  diagnozy,  cechy  dobrej  diagnozy,  zadania  
nauczyciela, praktyczne wskazówki do diagnozy.
http://www.zcdn.edu.pl/dokumenty/prezentacje/Wychowanie_przedszkolne_diagnoza.pps

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

Artykuły

Co to jest diagnoza pedagogiczna?
Etapy  diagnozy,  obserwacja  jako  metoda  poznawania  zachowania,  jak  prowadzić  
obserwację, rozwój psychomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym, arkusze obserwacyjne  
rozwoju dziecka na poziomie zmysłowym i abstrakcyjno-symbolicznym.
http://www.odz.edu.pl/files/Diagnoza%20-%20notatki.doc

Diagnoza przedszkolna / red. Anna Łukaszewska [i in.]
Podstawowe  założenia  diagnozy  przedszkolnej,  charakterystyka  dziecka  pięcioletniego  
i  sześcioletniego,  obserwacja  w  diagnozie  przedszkolnej,  narzędzia  wykorzystywane  w  
diagnozie przedszkolnej,  wykorzystanie wyników diagnozy przedszkolnej do konstruowania  
indywidualnych  programów  wspomagania  i  korygowania  rozwoju  dziecka,  wymiana  
informacji o dziecku a przygotowywanie diagnozy przedszkolnej.
http://www.kpcen-torun.edu.pl/file/get/bf578f07ef93640f56f681721d4943d7

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
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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
Definicja i typy diagnozy, porównanie diagnozy pedagogicznej z psychologiczną, diagnoza  
w metodologii badań pedagogicznych, charakterystyka obserwacji.
http://www.poradnikpr.info/?p=2602

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

Zestawienia bibliograficzne opublikowane w internecie

Diagnoza pedagogiczna – bibliografia / Anna Stefania
Wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism z lat 1997-2011.
http://www.bpsiedlce.pl/strona/81_zestawienia-bibliograficzne/286_pedagogika-
wychowanie/367_diagnoza-pedagogiczna-bibliografia/

Diagnoza pedagogiczna / Ewa Bedłek
Artykuły z czasopism i książki wydane do 2007 roku.
http://www.pbw.bydgoszcz.pl/diagnoza.html

Bibliografia

Bibliografia  stanowi  uzupełnienie  zestawień  bibliograficznych  wymienionych  powyżej. 
Wszystkie  materiały  są  dostępne  w  Czytelni  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej 
w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 48.

Książki wydane w latach 2002-2011:

1.  Badania  diagnostyczne  w  pedagogice  i  psychopedagogice  /  Marta  Guziuk-Tkacz.  - 
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011.
sygn. cz 66172

2. Diagnostyka  edukacyjna :  podręcznik  akademicki  /  Bolesław Niemierko.  -  Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
sygn. cz 62097

http://www.pbw.bydgoszcz.pl/diagnoza.html%20
http://www.bpsiedlce.pl/strona/81_zestawienia-bibliograficzne/286_pedagogika-wychowanie/367_diagnoza-pedagogiczna-bibliografia/
http://www.bpsiedlce.pl/strona/81_zestawienia-bibliograficzne/286_pedagogika-wychowanie/367_diagnoza-pedagogiczna-bibliografia/
http://ppp.slupsk.pl/Artykuly/Diagnoza%20psychologiczno.pdf
http://www.poradnikpr.info/?p=2602
http://www.edukacja.edux.pl/p-1071-diagnoza-pedagogiczna-indywidualny-przypadek.php
http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XVI_KDE/plociennik.pdf


3. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara 
Skałbania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011
sygn. cz 64905

4.  Diagnoza  całościowa w edukacji  przedszkolnej  i  wczesnoszkolnej  :  wybrane  problemy 
i  rozwiązania  /  Stanisława  Włoch,  Agnieszka  Włoch.  -  Warszawa  :  Wydawnictwo 
Akademickie "Żak", 2009
sygn. cz 62700

5. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa 
Wysocka. - Warszawa : "Żak", 2006
sygn. cz 55512

6.  Edukacja  elementarna  a  diagnoza  pedagogiczna  /  [red.  nauk.  Krystyna  Sujak-Lesz].  - 
Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002
sygn. cz 52036

7. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-
Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011
sygn. cz 64911

8. Kwestionariusz diagnozy dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 / Iwona Rokicińska. - 
Gdańsk : "Harmonia", 2007
sygn. cz 56690

9. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, 
Renata Ziętara. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006
sygn. cz 56692

10. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. - Wyd. 2. - Katowice : 
Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002
sygn. cz 50864

Artykuły z czasopism wydanych w latach 2005-2011

1. Diagnostyka edukacyjna / Bolesław Niemierko // Wychowawca. - 2005, nr 2, s. 6-9

2.  Diagnoza  całościowa  wyznacznikiem  jakości  rozwoju  dziecka  /  Stanisława  Włoch, 
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7. Diagnoza w pedagogice i psychologii // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s. 48-49

8. Horyzonty diagnostyki edukacyjnej / Bolesław Niemierko // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 5-25

9. Metody badania dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2008, 
nr 5, s. 20-22

10. O diagnozie nauczycielskiej, jej celach i zakresach : na czym polega diagnoza realizowana 
dla  potrzeb  wychowania  i  kształcenia  przedszkolaków  i  jakie  są  jaj  wartości  /  Edyta 
Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 9-12

11.  Obserwacje  i  diagnoza  :  ważne  zadania  nauczyciela  wychowania  przedszkolnego  / 
Elżbieta Tokarska, Joanna Kopała // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 91-93
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17.  W  poszukiwaniu  metod  diagnozy  umiejętności  myślenia  przyczynowo-skutkowego 
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nr 12, s. 3-6

22.  Zrozumieć  ucznia  -  diagnoza  rozumiejąca  w  przedszkolu  i  szkole  /  Marta  Kochan-
Wójcik // Przed Szkołą. - 2011, nr 3, s. 6-12,15



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/

4. Wszystko dla Szkoły
http://www.wszystkodlaszkoly.pl/wds/index.php

5. Wychowanie w Przedszkolu
http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/

6. Wychowawca
http://www.wychowawca.pl/

7. Życie Szkoły
http://www.zycieszkoly.com.pl/
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