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Myślenice, dn. 14 czerwca 2017 r. 
 
Szanowni Państwo, 
 
zwracamy się do wszystkich psychologów, dla których ważne jest prowadzenie 
diagnozy psychologicznej na najwyższym poziomie z dbałością o poszanowanie 
praw klienta, szczególnie małoletniego oraz postępowanie zgodne z etyką zawodu 
psychologa. 

 
Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego podjęła się trudu zaproponowania standardów diagnostyki  
w obszarze edukacji: 

 do lutego 2017 Zespół Roboczy d.s. Standardów Diagnozy w Edukacji 
opracowywał wstępny projekt dokumentu standardów; 

 dn. 6 lutego 2017 roku w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych 
w Warszawie odbyło się robocze seminarium poświęcone dyskusji nad 
przygotowywanym dokumentem; 

 od marcu 2017 roku sporządzono opinię prawną dotyczącą wybranych spraw 
opisywanych w standardach przez prawnika współpracującego z PTP, co 
zostało uwzględnione w standardach diagnozy w edukacji; 

 dn. 19 maja 2017 na zaproszenie  Pani Joanny Wilewskiej, Dyrektora 
Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, odbyło się w siedzibie MEN spotkanie poświęcone 
omówieniu możliwości współpracy w zakresie prac dotyczących standardów 
diagnozy realizowanych przez różne podmioty: Instytut Badań 
Edukacyjnych (IBE), Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE). 
W spotkaniu z ramienia Zespołu Roboczego uczestniczyły: prof. dr hab. 
Grażyna Krasowicz-Kupis oraz dr Katarzyna Wiejak, w imieniu zarządu Sekcji 
Diagnozy – Maja Filipiak. Podczas spotkania m.in. przedstawiono stan prac 
nad projektem standardów diagnozy w edukacji opracowywanym w ramach 
działań Sekcji, uzyskano zgodę ORE na uwzględnienie w projekcie 
standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych 
opracowywanych w ramach działalności ORE standardów diagnozy 
psychologicznej opracowanych i zatwierdzonych przez Sekcję Diagnozy. 
W kilka dni po spotkaniu nastąpiło wzajemne przekazanie sobie przez Sekcję 
oraz ORE opracowywanych projektów dokumentów z intencją wzajemnego 
skomentowania tworzonych standardów; 

 od dn. 25.05.2017 r. do dn. 30.06.2017 r. trwają konsultacje społeczne 
dokumentu wypracowanego w ramach działań Sekcji. Treści wszystkich 
punktów standardów prezentowane są kolejno w ankiecie przeznaczonej do 
udzielania komentarzy na temat dokumentu. Wyniki konsultacji on-line będą 
prezentowane na Kongresie PTP we wrześniu 2017 r. 

link do ankiety: 
 
https://docs.google.com/a/swps.edu.pl/forms/d/e/1FAIpQLSeIyfy2ti2gXvqs3tArVf2p8J
8QX2R22WQYNc4BR-cubBN4xw/formResponse 
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Mając świadomość, iż powyższe informacje mogą być nieznane wszystkim 

psychologom zajmującym się diagnozą (zwłaszcza spoza PTP) Zespół 
Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach, który 
ścisłe współpracuje z Ogólnopolską Sekcją Diagnozy Psychologicznej PTP działając 
na terenie Małopolski, przesyła jednolity tekst proponowanych standardów 
(w załączeniu) i zaprasza do aktywnego udziału w dyskusji na temat naszych 
wspólnych standardów w diagnozie psychologicznej.  
 
Zachęcamy do: 

 wypełnienia ankiety na wyżej podanym linku do dnia 30.06.2017 r.; 

 naniesienia indywidualnie lub zespołowo uwag na przesłanym dokumencie 
i odesłanie go pocztą na adres PPP w Myślenicach lub przesłanie na e-mail: 
diagnoza.wojtowicz@gmail.com w dogodnym terminie (najlepiej do końca 
sierpnia 2017 r.); 

 odesłania dokumentu z potwierdzeniem akceptacji pocztą lub na e-mail: 
diagnoza.wojtowicz@gmail.com w możliwie najszybszym terminie. 

 
Mamy świadomość, że analiza dokumentu wymaga dodatkowego zaangażowania 

i poświęcenia prywatnego czasu. Będziemy jednak wdzięczni za uważne zapoznanie 
się z  nim i przekazanie informacji zwrotnych. Sprawmy, aby głos praktyków miał 
decydujące znaczenie w tej dyskusji, a podejmowane ustalenia dotyczące naszej 
pracy nie odbywały się za naszymi plecami! 
 

Liczymy na odpowiedź z Państwa strony i aktywny udział w dyskusji na temat 
standardów praktyki diagnostycznej w obszarze edukacji. Prace nad 
opracowywaniem standardów można śledzić na stronie naszej Poradni: 
www.poradniamyslenice.pl (zakładka: dla profesjonalistów – już wkrótce) oraz na 
stronie Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP: 
www.sekcjadiagnozy.wordpress.com 
 
W razie pytań, uwag i czy chęci podjęcia bardziej ścisłej współpracy zachęcamy do 
kontaktu (e-mail: diagnoza.wojtowicz@gmail.com) – odpowiemy na wszystkie 
Państwa uwagi. 
 
Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie, 
 
Beata Wójtowicz – psycholog 
Przewodnicząca Zespołu Psychologów PPP w Myślenicach 
Członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP 
Przedstawiciel Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP na terenie 
Małopolski 
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