
Analiza wyników konsultacji społecznych projektu 

STANDARDÓW DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ W 

EDUKACJI dla psychologów pracujących w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych  

 

Projekt STANDARDÓW DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ W EDUKACJI poddano 

konsultacjom środowiskowym w czerwcu i lipcu 2017 roku. 

Zespół przygotował ankietę, zawierającą tekst standardów; zadaniem respondentów 

było udzielenie odpowiedzi na 3 główne pytania: 

1. Czy powyższy standard jest zrozumiały? 

2. Czy powyższy standard jest merytorycznie zasadny? 

3. Jak jest możliwość wprowadzenia standardu  w Pani/Pana pracy?  

 

Odpowiedzi udzielano poprzez wybór odpowiedniego miejsca na 5 stopniowej skali, 

gdzie „1” oznaczała bardzo niski lub brak danej cechy, a wartość „5” najwyższe jej 

nasilenie. 

Ponadto w stosunku do każdego pytania respondent mógł napisać własny komentarz. 

 

Ankieta zawierała także pytanie dotyczące standardów jako całości. 

Czy powyższe standardy będą Pana/Pani zdaniem wsparciem dla psychologów 

pracujących w poradniach? 

oraz pytania o dane metryczkowe (wiek, staż pracy, płeć itp.) 

 

 
1. Charakterystyka respondentów 

 

W konsultacjach wzięło udział 97 respondentów, z czego 95,7% stanowiły 

kobiety. Nieco ponad połowa (52%) to mieszkańcy wielkich miast. 

Staż pracy był bardzo zróżnicowany, największą proporcję stanowiły osoby o stażu 

pracy powyżej 30 lat (24%), najmniejszą - osoby pracujące do 5 lat (ok. 5%).   



Pozostałe kategorie stażu pracy przedstawiające 5-letnie interwały były prezentowane 

na zbliżonym poziomie (Wykres 1). Większość badanych (76%) to pracownicy 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, czyli główni adresaci 

przygotowywanych standardów (Wykres 2). 

 
 

 
 
Wykres 1 
Staż pracy respondentów 
 
 

 
 
Wykres 2  
Miejsce pracy respondentów 
 



 

2. Analiza odpowiedzi na pytania ankiety dotyczące 
poszczególnych standardów. 

 
Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji podzielono na 5 części stosownie 

do modelu diagnozy w edukacji według Krasowicz-Kupis, Wiejak i Gruszczyńskiej 

(2015).  

Były to odpowiednio: 

Etap I. Rozpoznanie problemu 

Etap II. Planowanie diagnozy 

Etap III. Etap badania diagnostycznego 

Etap IV. Etap opracowania wyników diagnozy 

Etap V. Planowanie i wdrożenie interwencji  

Etap VI. Ocena efektów interwencji i odroczone badanie kontrolne 

 

Kolejne wykresy prezentują rozkłady wyników dla każdej grupy standardów.  

 

W przypadku poszczególnych  grupy standardów wysoko oceniono stopień 

zrozumiałości standardów oraz ich merytoryczne uzasadnienie.  Szansę na ich 

wprowadzenie w życie oceniono na nieco niższym poziomie. 

Najwyżej oceniono standardy z grupy 3 BADANIE DIAGNOSTYCZNE i grupy 4 

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA. Najwięcej wątpliwości dotyczących zrozumienia i 

uzasadnienia merytorycznego budziły standardy z grupy 5 PLANOWANIE 

INTERWENCJI I BADANIE KONTROLNE. 

 

Niewątpliwie niższe wskaźniki respondenci przypisali ocenie możliwości wprowadzenia 

danego standardu w życie – przy czym największe problemy sprawia wprowadzenie w 

życie standardów z grupy PLANOWANIE INTERWENCJI I BADANIE KONTROLNE. 

Wynikają one głównie z ograniczeń organizacyjnych, finansowych związanych z pracą 

poradni. Można zatem przyjąć, że odpowiedzi na pytania ankiety dotyczące oceny 

możliwości wprowadzenia w życie poszczególnych standardów, są odzwierciedleniem 

rzeczywistej sytuacji, jaka panuje w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

zarówno publicznych i niepublicznych. Możliwość zastosowania standardów w praktyce 

należy rozumieć jako wskaźnik aktualnej praktyki. 



 
Wykres 3 
Rozkład ocen standardów z grupy 1 – ROZPOZNANIE PROBLEMU 
  
 

 
 
Wykres 4 
Rozkład ocen standardów z grupy 2 – PLANOWANIE PROCESU DIAGNOZY 
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Wykres  5 
Rozkład ocen standardów z grupy 3 – BADANIE DIAGNOSTYCZNE 
  
 

 
 
Wykres  6 
Rozkład ocen standardów z grupy 4 – OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA 
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Wykres  7 
Rozkład ocen standardów z grupy 5 – PLANOWANIE INTERWENCJI I BADANIE 
KONTROLNE 
 
 
 
 

3. Analiza odpowiedzi na pytania ankiety dotyczące 
dokumentu standardów jako całości 
 

W przypadku łącznego ujęcia całego projektu standardów, podobnie  jak w 

przypadku poszczególnych grup standardów, wysoko oceniono stopień zrozumiałości 

standardów oraz ich merytoryczne uzasadnienie.  Szansę na ich wprowadzenie w życie 

oceniono na niższym poziomie. Prezentuje to wykres 8 oraz 9. 

Ponad 80% respondentów uznało standardy diagnozy psychologicznej dla 

potrzeb edukacji za korzystne wsparcie ich pracy (wykres 9). 
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Wykres  8 
Rozkład ocen dla standardów jako całości 
 

 
 

 
 
 Wykres  9 
Rozkład ocen dotyczących tego, czy standardy staną się wsparciem dla psychologów 
pracujących w poradniach 
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Podsumowując treści swobodnych komentarzy do standardów, jako 

najważniejsze sugestie zmian należy wskazać: 

 

1. potrzebę przepracowania komentarzy do wielu standardów w celu nadania im 

bardziej jednoznacznego charakteru 

 

2. wprowadzenie słowniczka z wyjaśnieniem pojęć, takich jak diagnoza edukacyjna, 

dla potrzeb edukacji, diagnoza kliniczna, diagnoza funkcjonalna, raport, itp. 

 

3. Wiele pytań i wątpliwości respondentów dotyczyło następujących kwestii: 

 kontraktu z dzieckiem oraz rodzicem (opiekunem prawnym), kwestii 

uzyskiwania zgody na przeprowadzenie badania od dziecka  

 uwaga na opinie/raporty psychologiczne 

 obecność rodzica w czasie badania dziecka  

 kwestia kontraktu i możliwości negocjacji jego aspektów związanych ze 

zmianą celu badania 

 problem wielu odbiorców (szablony opinii) 

 kwestia podawania nazw testów – zawsze kontrowersyjna 

 kwestia poufności - problem dostępu różnych pracowników do danych 

poufnych, dane poufne od skonfliktowanych rodziców  

 

 

4. Podsumowane 

Wszystkie komentarze i uwagi zostały szczegółowo przedyskutowane                          

i przeanalizowane przez zespół w rozszerzonym składzie, czyli Zespół ds. standardów 

diagnozy psychologicznej w edukacji dla psychologów pracujących w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych i szkołach, powołany przez Rzecznika Praw Dziecka,               

w składzie: 

prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis (Instytut Psychologii Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie) 

dr Dorota Bednarek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Akademickie 

Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS) 



Maja Filipiak (Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS, 

przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP) 

dr Katarzyna Gruszczyńska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie) 

dr Agata Potapska (Poradnia Psychologiczna w Puławach)  

dr Katarzyna Wiejak (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie) 

dr Jolanta Flejszar-Olszewska (pracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka) 

dr Aleksandra Piotrowska (doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka) 

Maria Jaworska (współpracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka)  

Ewa Ulrich-Załęska (Centrum „Probalans” w Warszawie,  Stowarzyszenie  „Serduszko 

dla dzieci” w Warszawie) 

 

W efekcie – uszczegółowiono i poprawiono komentarze do większości 

standardów, przeformułowano treść niektórych standardów, dodano słowniczek pojęć 

oraz uaktualniono i rozbudowano wstęp. 


