
Punkt konsultacyjny Pracowni Testów IBE 

Pracownia Testów IBE zajmuje się opracowywaniem narzędzi diagnostycznych i przesiewowych w zakresie psychologii edukacji. Należą do 

nich m.in. wydane niedawno testy wspomagające diagnozę gotowości szkolnej: Test Umiejętności na Starcie Szkolnym TUNSS i Test Pamięci 

Roboczej TPR, narzędzia do diagnozy ryzyka dysleksji: Bateria Testów Fonologicznych BTF IBE, Bateria Testów Pisania BTP IBE, Bateria Testów 

Czytania BTCZ IBE, narzędzia do badania poziomu rozwoju językowego i zaburzeń językowych: Test Rozwoju Językowego TRJ, Test Powtarzania 

Pseudosłów TPP, Standaryzowane Narzędzia do Oceny Wypowiedzi SNOW, Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji IRMIK.

W Punkcie konsultacyjnym Pracowni Testów IBE zespół specjalistów udziela porad i odpowiada na pytania związane z opracowywanymi w IBE 

narzędziami oraz diagnozą psychologiczno-pedagogiczną, przesiewową i edukacyjną z wykorzystaniem narzędzi IBE.

Na konsultacje zapraszamy w szczególności:
- specjalistów: psychologów, logopedów, pedagogów;

- studentów psychologii, pedagogiki, logopedii, innych kierunków specjalności nauczycielskich;

- rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i innych pracowników oświaty; 

- wszystkie osoby chcące uzyskać informacje związane z obszarem działań Pracowni Testów i Punktu konsultacyjnego;

Oferta konsultacji:

Dla specjalistów
- porady w sprawie stosowania narzędzi IBE, ich wykorzystania w różnych celach diagnostycznych;

- porady w sprawie interpretacji wyników testów IBE;

- superwizje w zakresie diagnozy dysleksji, ryzyka dysleksji, gotowości szkolnej, poziomu rozwoju językowego i zaburzeń językowych (SLI);

Dla rodziców
- informacje, jakie działania podjąć w przypadku nieprawidłowego rozwoju języka dziecka, zaburzeń językowych, dysleksji; 

- porady, jak wspierać dziecko z dysleksją, zaburzeniami językowymi w domu i w szkole;

- porady, jak współpracować z poradnią/szkołą;

Dla nauczycieli 
- porady związane z rozwojem dziecka, rozpoznawanie ryzyka zaburzeń;

- informacje dotyczące gotowości szkolnej, w tym wykorzystanie narzędzi diagnostycznych IBE;

- porady, jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

- porady w sprawie stosowania narzędzi przesiewowych IBE przeznaczonych dla nauczycieli;

- porady w sprawie organizacji przestrzeni szkolnej dla młodszych dzieci;

Zespół Punktu konsultacyjnego Pracowni Testów IBE:
Prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, Dr hab. Magdalena Smoczyńska, Prof. IBE, Dr Katarzyna Wiejak, Dr Piotr Rycielski, Dr Radosław Kaczan, 

Mgr Magdalena Kochańska, Mgr Ludmiła Rycielska

Miejsce: pokój B1, siedziba Instytutu Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa

Terminy: każdy trzeci tydzień miesiąca, Godziny: umawiane indywidualnie

Kontakt i rejestracja: konsultacje@ibe.edu.pl;  www.facebook.com/psychologia.edukacji

PSYCHOLOGIA
EDUKACJI

P U N K T  K O N S U L T A C Y J N Y

Usługa jest odpłatna.



Szanowni Państwo,

W ubiegłym roku Instytut Badań Edukacyjnych opracował i wydał testy do oceny rozwoju językowego dzieci w wieku 4-9 lat, a także do 

diagnozy psychologicznych podstaw czytania i pisania oraz ich zaburzeń u dzieci uczęszczających do zerówek oraz uczniów klas I i II. 

Jest to pierwszy tak kompletny zestaw metod, który uwzględnia ocenę wielu aspektów rozwoju językowego oraz czytania i pisania, w tym 

bardzo wczesnych jego przejawów, niepowiązanych z formalną nauką, a prognostycznych dla późniejszych osiągnięć lub problemów w tym 

zakresie.

W skład zestawu narzędzi diagnostycznych wchodzą m.in.: 

- Test Rozwoju Językowego TRJ,

- Bateria Testów Czytania BTCZ IBE, 

- Bateria Testów Pisania BTP IBE, 

- Bateria Testów Fonologicznych BTF IBE,

- Skala Prognoz Edukacyjnych SPE IBE dla nauczycieli.

 

Wszystkie narzędzia testowe cechują się wysokimi parametrami psychometrycznymi i zostały znormalizowane w roku 2014 na reprezentatywnej 

ogólnopolskiej próbie.

 

Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom uruchomiliśmy szkolenia z zakresu stosowania i interpretacji wymienionych 

narzędzi. Oferujemy także wersję szkoleń, w których w ramach opłaty uczestnicy otrzymują komplet pomocy testowych, instrukcje, arkusze 

oraz podręcznik testowy.

 

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń IBE oraz z szczegółowym opisem testów na stronie: 

http://ibe.edu.pl/pracowniatestow/ oraz na nasz fanpage na Facebooku: www.facebook.com/psychologia.edukacji/.

 

W  razie dalszych pytań prosimy o kontakt na adres mail: szkolenia@ibe.edu.pl.
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