
Nowe narzędzia do diagnozowania ryzyka  
dysleksji oraz zaburzeń językowych – oferta 
szkoleń Pracowni Testów IBE 

Około 10 proc. uczniów ma trudności z przyswojeniem czytania i pisania, a u ponad 7 proc. dzieci występują zaburzenia językowe. 

Im wcześniej problem jest prawidłowo zidentyfikowany, tym skuteczniejsze będą działania profilaktyczne i terapeutyczne. 

Eksperci IBE opracowali nowoczesne narzędzia do diagnozy problemów z rozwojem językowym oraz umiejętnością 

czytania i pisania u dzieci. Umożliwiają one przeprowadzenie zarówno diagnozy przesiewowej, jak i pogłębionej diagnozy 

rozwoju językowego, gotowości do nauki czytania i pisania oraz ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się w obszarze 

czytania i pisania.

Pracownia Testów IBE oferuje szkolenia ze stosowania tych testów i interpretacji ich wyników. Szkolenia dostosowane są do 

rozmaitych grup odbiorców: psychologów, logopedów, pedagogów, nauczycieli.

1.



Pracownia Testów Instytutu Badań Edukacyjnych oferuje 
następujące szkolenia dla specjalistów zajmujących się 
edukacją:

Szkolenia przygotowujące specjalistów – psychologów, pedagogów, logopedów do posługiwania 

się specjalistycznymi testami przeznaczonymi do diagnozy psycholingwistycznych podstaw czytania 

i pisania oraz ich zaburzeń, rozwoju językowego oraz wybranych funkcji poznawczych u dzieci.  

 

Szkolenia przygotowują przyszłych użytkowników testów do wszystkich etapów procesu diagnostycznego: od 

przeprowadzenia badania, obliczenia wyników po ich interpretację, uwzględniającą cel i kontekst diagnozy. 

Omawiane jest zastosowanie wymienionych narzędzi w:  

a.  ocenie gotowości szkolnej w kontekście przyspieszenia i odroczenia obowiązku szkolnego,  

b.  diagnozie zaburzeń rozwoju językowego, w tym SLI i ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się,  

     szczególnie dysleksji rozwojowej.

Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz specjalistów pracujących w szkołach. 

Szkolenia przeznaczone dla nauczycieli obejmują również treningi w stosowaniu opracowanych przez IBE narzędzi 

przesiewowych do diagnozy ryzyka zaburzeń językowych oraz zaburzenia uczenia się w obszarze czytania i pisania (dysleksji 

rozwojowej).  

W tej kategorii znalazły się również szkolenia poszerzające wiedzę nauczycieli  na temat zaburzeń uczenia się i specyficznego 

zaburzenia rozwoju językowego oraz  zasad postępowania z uczniami przejawiającymi wymienione trudności. 

Uczestnicy szkoleń otrzymują rejestrowane certyfikaty potwierdzające podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Szkolenia 

prowadzą specjaliści z Zakładu Psychologii Edukacji IBE, autorzy testów: prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, dr Katarzyna 

Wiejak, Magdalena Kochańska. Merytoryczną opiekę nad szkoleniami sprawują prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis i dr 

hab., prof. IBE Magdalena Smoczyńska.

Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-
pedagogicznych (dla specjalistów: psychologów, peda-
gogów i logopedów)

v Stosowanie Testu Rozwoju Językowego TRJ - (8 godz.)

Szkolenie jest przeznaczone dla logopedów, psychologów i pedagogów. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają 

się z zasadami badania oraz obliczania i interpretowania wyników TRJ.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zagadnienia diagnozy poziomu rozwoju językowego dziecka w wieku 4-9 lat

2. Zapoznanie z założeniami i budową testu TRJ

3. Zapoznanie z poszczególnymi podtestami TRJ oraz zasadami punktacji

4. Etyka badania oraz podstawy psychometrii niezbędne do posługiwania się testem TRJ

5. Nauka posługiwania się testem: przeprowadzanie badania, wypełnianie arkusza odpowiedzi, obliczanie  

i interpretacja wyników 

Szkolenie ma charakter warsztatowy, uczestnicy ćwiczą na sobie procedurę badania testem, obliczanie wyników i ich interpretację.

3.2.



v Stosowanie Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE - (8 godz.)

Szkolenie jest przeznaczone dla logopedów, psychologów i pedagogów. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają 

się z zasadami badania oraz obliczania i interpretowania wyników BTF IBE.

Program szkolenia:

1.   Prezentacja narzędzia

• założenia teoretyczne

• budowa testu

• główne zastosowania BTF IBE. 

• własności psychometryczne narzędzia – rzetelność, trafność 

• specyfika badania dziecka językowym testem fonologicznym 

2.  Charakterystyka poszczególnych testów BTF IBE

• ogólne reguły badania

• pocedura badania poszczególnymi testami – demonstracja i ćwiczenia praktyczne

3.  Ocena odpowiedzi w wybranych testach – ćwiczenia praktyczne

• wypełnianie arkusza odpowiedzi

• kryteria oceny oraz ćwiczenia w ocenie wykonania testów

4.  BTF IBE – obliczanie wyników

• reguły obliczania wyników

• ćwiczenia praktyczne w obliczaniu wyników

5.  Diagnoza na podstawie wyników BTF IBE

• interpretacja psychologiczna i wnioskowanie diagnostyczne na podstawie wyników BTF IBE, interpretacja profilowa

• zasady sporządzania opinii w oparciu o wyniki BTF IBE

v Stosowanie Baterii Testów Pisania BTF IBE - (8 godz.)

Szkolenie jest przeznaczone dla logopedów, psychologów i pedagogów. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się 

z zasadami badania oraz obliczania i interpretowania wyników BTP IBE.

Program szkolenia:

1.  Prezentacja narzędzia

• założenia teoretyczne

• budowa testu

• główne zastosowania BTP IBE

• własności psychometryczne narzędzia – rzetelność, trafność 

• specyfika badania dziecka 

2.  Charakterystyka poszczególnych testów BTP IBE

• ogólne reguły badania

• procedura badania poszczególnymi testami – demonstracja i ćwiczenia praktyczne

3.  Ocena odpowiedzi w wybranych testach – ćwiczenia praktyczne

• wypełnianie arkusza odpowiedzi

• kryteria oceny oraz ćwiczenia w ocenie wykonania testów

4.  BTP IBE – obliczanie wyników

• reguły obliczania wyników

• ćwiczenia praktyczne w obliczaniu wyników

5.  Diagnoza na podstawie wyników BTP IBE

• interpretacja psychologiczna i wnioskowanie diagnostyczne na podstawie wyników BTF IBE, interpretacja profilowa

• zasady sporządzania opinii w oparciu o wyniki BTP IBE

5.4.



v Stosowanie Baterii Testów Czytania BTCZ IBE - (8 godz.)

Szkolenie jest przeznaczone dla logopedów, psychologów i pedagogów. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się 

z zasadami badania oraz obliczania i interpretowania wyników BTCZ IBE.

Program szkolenia:

1.  Prezentacja narzędzia

• założenia teoretyczne

• budowa testu

• główne zastosowania BTCZ IBE

• własności psychometryczne narzędzia – rzetelność, trafność

• specyfika badania dziecka

2.  Charakterystyka poszczególnych testów BTCZ IBE

• ogólne reguły badania

• procedura badania poszczególnymi testami – demonstracja i ćwiczenia praktyczne

3.  Ocena odpowiedzi w wybranych testach

• wypełnianie arkusza odpowiedzi

• kryteria oceny oraz ćwiczenia w ocenie wykonania testów

4.  BTCZ IBE – obliczanie wyników

• reguły obliczania wyników

• ćwiczenia praktyczne w obliczaniu wyników

5.  Diagnoza na podstawie wyników BTCZ IBE

• interpretacja psychologiczna i wnioskowanie diagnostyczne na podstawie wyników BTF IBE, interpretacja profilowa

• zasady sporządzania opinii w oparciu o wyniki BTCZ IBE

v Terapia dysleksji u dzieci z deficytem fonologicznym - (8 godz.)

Szkolenie jest przeznaczone dla logopedów, psychologów i pedagogów. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się 

z celami i zasadami realizacji programu usprawniania funkcji fonologicznych.

Program szkolenia:

1.  Funkcje fonologiczne – wprowadzenie teoretyczne

• pojęcie funkcji fonologicznych

• rozwój systemu fonologicznego w wieku 5-8 lat

2.  Diagnoza funkcji fonologicznych – przegląd narzędzi diagnostycznych 

• struktura funkcji fonologicznych i możliwości ich pomiaru

• metody diagnozy funkcji fonologicznych stosowane w Polsce

• bateria Testów Fonologicznych BTF IBE

3.  Cele usprawniania funkcji fonologicznych

• znaczenie rozwoju funkcji fonologicznych dla rozwoju dziecka

• funkcje fonologiczne a dysleksja

• znaczenie treningu funkcji fonologicznych w grupie dzieci ryzyka dysleksji

 

4.  Podstawy programu terapii funkcji fonologicznych i zasady prowadzenia ćwiczeń

• zasady realizacji programu terapeutycznego

• charakterystyka poszczególnych modułów programu i szczegółowe zasady ich prowadzenia 

 - zadania ze względu na elementy fonologiczne 

 - zadania ze względu na rodzaje operacji

• planowanie programu terapeutycznego w oparciu o strukturę wyników w Baterii Testów Fonologicznych IBE

5.  Realizacja programu

• przykładowe planowanie realizacji zadań,  w tym generowanie zadań do wzorca

• monitorowanie przebiegu programu

7.6.



vDiagnoza zaburzeń w uczeniu się czytania i pisania u dzieci do 12 roku życia 
      - (16 godz.)

Szkolenie jest przeznaczone dla logopedów, psychologów i pedagogów. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się 

z metodami i procedurami diagnozy zaburzeń w uczeniu się czytania i pisania oraz ich ryzyka u dzieci do 12 roku życia.

Program szkolenia:

1.  Zaburzenie uczenia się czytania i pisania - zakres pojęcia wg DSM-5, objawy

2.  Przegląd metod do diagnozy zaburzenia uczenia się czytania i pisania

• ocena ryzyka zaburzeń czytania i pisania

• metody diagnozowania dysleksji

3.  Narzędzia diagnostyczne IBE w ocenie ryzyka zaburzeń – Bateria Testów Fonologicznych BTF IBE, Bateria Testów 

     Czytania BTCZ IBE, Bateria Testów Pisania BTP IBE

• założenia teoretyczne

• budowa testów i główne zastosowania

• własności psychometryczne narzędzia – rzetelność, trafność

• ogólne reguły badania

• procedura badania poszczególnymi testami - demonstracja i ćwiczenia praktyczne

• reguły obliczania wyników: wyniki w poszczególnych testach, wyniki ogólne

• ćwiczenia praktyczne w obliczaniu wyników

• interpretacja psychologiczna i wnioskowanie diagnostyczne

• zasady sporządzania opinii w oparciu o wyniki baterii testowych IBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Diagnoza dysleksji

• bateria Dysleksja 3 i jej wykorzystanie 

 - założenia teoretyczne 

 - budowa testów i główne zastosowania 

 - własności psychometryczne narzędzia – rzetelność, trafność 

 - reguły obliczania wyników: wyniki w poszczególnych testach, wyniki ogólne 

 - ćwiczenia praktyczne w obliczaniu wyników

• bateria Dysleksja 5 i jej wykorzystanie 

 - założenia teoretyczne 

 - budowa testów i główne zastosowania 

 - własności psychometryczne narzędzia – rzetelność, trafność 

 - reguły obliczania wyników: wyniki w poszczególnych testach, wyniki ogólne 

 - ćwiczenia praktyczne w obliczaniu wyników

• interpretacja psychologiczna i wnioskowanie diagnostyczne 

5.  Opiniowanie dzieci z zaburzeniami uczenia się czytania i pisania w oparciu o baterie testowe IBE – możliwości 

    i ograniczenia 

6.  Opiniowanie dzieci z dysleksją na podstawie baterii Dysleksja – 3 i 5 – możliwości i ograniczenia

9.8.



vDiagnoza ryzyka dysleksji dla poradni psychologiczno-pedagogicznych - (16 godz.)

Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (psychologów, 

pedagogów i logopedów). W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z najnowszymi bateriami testowymi IBE i ich 

zastosowaniem w diagnozie ryzyka dysleksji.

Program szkolenia:

1.  Ryzyko dysleksji – zakres pojęcia, objawy – wykład 

2.  Metody diagnozowania ryzyka dysleksji – diagnoza przesiewowa i pogłębiona  – wykład 

3.  Narzędzia diagnostyczne IBE – Bateria Testów Fonologicznych BTF IBE, Bateria Testów Czytania BTCZ IBE, 

     Bateria Testów Pisania BTP IBE

• założenia teoretyczne

• budowa testów

• główne zastosowania

• własności psychometryczne narzędzia – rzetelność, trafność 

 

4.  Procedura badania:

• ogólne reguły badania

• procedura badania poszczególnymi testami – demonstracja i ćwiczenia praktyczne

• obliczanie i interpretacja wyników poszczególnych baterii 

5.  Diagnoza na podstawie wyników baterii testowych IBE

• interpretacja psychologiczna i wnioskowanie diagnostyczne

• zasady sporządzania opinii w oparciu o wyniki baterii testowych IBE 

6.  Opiniowanie dzieci z grupy ryzyka dysleksji w oparciu o baterie testowe IBE  i dodatkowe narzędzia – możliwości 

    i ograniczenia

vDiagnoza i terapia funkcji fonologicznych - (16 godz.)

Szkolenie jest przeznaczone dla logopedów, psychologów i pedagogów. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się 

z zasadami posługiwania się Baterią Testów Fonologicznych BTF IBE oraz zasadami terapii funkcji fonologicznych.

Program szkolenia:

1.  Funkcje fonologiczne – wprowadzenie teoretyczne

• pojęcie funkcji fonologicznych

• rozwój systemu fonologicznego w wieku 5-8 lat

2.  Diagnoza funkcji fonologicznych – przegląd narzędzi diagnostycznych

• struktura funkcji fonologicznych i możliwości ich pomiaru

• metody diagnozy funkcji fonologicznych stosowane w Polsce

 

3.  Bateria Testów Fonologicznych BTF IBE – szczegółowa charakterystyka

• założenia teoretyczne

• budowa testów

• główne zastosowania

• własności psychometryczne narzędzia – rzetelność, trafność

• procedura badania poszczególnymi testami – demonstracja i ćwiczenia praktyczne

4.  Obliczanie i interpretacja wyników BTF IBE

• reguły obliczania wyników: wyniki w poszczególnych testach, wyniki ogólne

• ćwiczenia praktyczne w obliczaniu wyników

5.  Cele usprawniania funkcji fonologicznych

• znaczenie rozwoju funkcji fonologicznych dla rozwoju dziecka

• znaczenie treningu funkcji fonologicznych w grupie dzieci ryzyka dysleksji

6.  Podstawy programu terapii funkcji fonologicznych i zasady prowadzenia ćwiczeń

• zasady realizacji programu terapeutycznego

• charakterystyka poszczególnych modułów programu i szczegółowe zasady ich prowadzenia

• dopasowanie wersji programu do struktury wyników w Baterii Testów Fonologicznych IBE

7.  Realizacja programu

• przykładowe planowanie realizacji zadań i monitorowania przebiegu programu

11.10.



vDiagnoza gotowości szkolnej i opiniowanie - (16 godz.)

Szkolenie jest przeznaczone dla logopedów, psychologów i pedagogów. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się 

z najnowszymi bateriami testowymi do pomiaru czytania, pisania i funkcji fonologicznych oraz ich zastosowaniem 

w diagnozie gotowości szkolnej. 

Program szkolenia:

1.  Gotowość szkolna  – zakres pojęcia, odniesienie do aktualnych przepisów MEN

2.  Diagnozowanie gotowości szkolnej – model diagnozy specjalistycznej,  przegląd narzędzi diagnostycznych

3.  Zastosowanie narzędzi diagnostycznych IBE w diagnozie gotowości szkolnej - Bateria Testów Fonologicznych BTF IBE, 

     Bateria Testów Czytania BTCZ IBE, Bateria Testów Pisania BTP IBE

• założenia teoretyczne

• budowa testów

• główne zastosowania

• procedura badania poszczególnymi testami – demonstracja i ćwiczenia praktyczne

4.  Obliczanie i interpretacja wyników poszczególnych baterii

• reguły obliczania wyników: wyniki w poszczególnych testach, wyniki ogólne

• ćwiczenia praktyczne w obliczaniu wyników

5.  Diagnoza gotowości szkolnej na podstawie wyników baterii testowych IBE

• interpretacja psychologiczna i wnioskowanie diagnostyczne

• zasady sporządzania opinii w oparciu o wyniki baterii testowych IBE

6.  Opiniowanie pod kątem gotowości szkolnej, formułowanie zaleceń

 

Szkolenia przeznaczone dla specjalistów oraz dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

v Ryzyko specyficznego zaburzenia uczenia się - (8 godzin)

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. W trakcie szkolenia 

uczestnicy zapoznają się z najnowszą wiedzą na temat ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się czytania i pisania. 

Program szkolenia:

1.  Ryzyko specyficznego zaburzenia uczenia się (dysleksji) – zakres pojęcia, przyczyny, objawy w okresie przedszkolnym 

    i na początkowym etapie nauki czytania i pisania

2.  Diagnozowanie ryzyka dysleksji – narzędzia do badań przesiewowych w szkole m.in. Skala Prognoz Edukacyjnych IBE

3.  Zasady dostosowania form pomocy szkolnej do dzieci ryzyka zaburzenia uczenia się

4.  Podstawowe kierunki pracy terapeutycznej z dzieckiem ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się

5.  Współpraca z opiekunami dziecka – wspomaganie i profilaktyka

13.12.



v Uczeń z dysleksją i specyficznym zaburzeniem językowym - (8 godz.)

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz specjalistów szkolnych: 

pedagogów, logopedów i psychologów. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z najnowszą wiedzą na temat 

dysleksji i specyficznego zaburzenia językowego, ich diagnozowania i zasad postępowania w szkole.

Program szkolenia:

1.  Dysleksja i SLI – podstawy teoretyczne (zapoznanie się z najnowszymi trendami dotyczącymi definicji, przyczyn 

     i objawów i diagnozy dysleksji i SLI)

2.  Badania przesiewowe w szkole – prezentacja narzędzi diagnostycznych Skali Prognoz Edukacyjnych SPE IBE i skali Język 

     i komunikacja

3.  Zasady pracy z uczniem z SLI i dysleksją – implikacje edukacyjne, dostosowanie metod pracy

v SPE i JK - narzędzia do diagnozy nauczycielskiej w zakresie ryzyka zaburzenia
     czytania i pisania oraz zaburzeń językowych - (8 godz.)

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz pedagogów 

i psychologów szkolnych. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z najnowszymi narzędziami do diagnozy 

przesiewowej w zakresie ryzyka zaburzenia czytania i pisania oraz zaburzeń językowych.

Program szkolenia:

1.  Zaburzenia uczenia się w zakresie czytania i pisania oraz zaburzenia językowe – podstawy teoretyczne

2.  Wprowadzenie do zagadnienia diagnozy nauczycielskiej w zakresie zaburzenia czytania i pisania oraz zaburzeń 

     językowych

3.  Założenia teoretyczne testów Skali Prognoz Edukacyjnych SPE IBE i skali Język i komunikacja

4.  Budowa testów SPE IBE i JK

5.  Nauka posługiwania się testami SPE IBE i JK: przeprowadzanie badania, wypełnianie arkusza odpowiedzi i obliczanie 

     wyników

6.  Interpretacja wyników testów SPE IBE i JK

15.14.



16.

PSYCHOLOGIA
EDUKACJI

P R A C O W N I A  T E S T Ó W

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

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, narzędzia przesiewowe dla nauczycieli: Skala 

Prognoz Edukacyjnych SPE IBE, skala Język i komunikacja.

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut prowadzi badania, analizy i prace przydatne w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej. Zatrudnia badaczy 

zajmujących się edukacją – pedagogów, socjologów, psychologów, ekonomistów, politologów i przedstawicieli innych 

dyscyplin naukowych. IBE uczestniczy w realizacji międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, przygotowuje 

raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Instytut szczególnie dużą wagę przywiązuje do badań, których 

wyniki mogą zostać wykorzystane w praktyce i polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. 

Analizy, raporty z badań, narzędzia opracowane dla nauczycieli, psychologów i poradni psychologiczno-pedagogicznych  

są dostępne na stronie internetowej IBE. 

Szkolenia prowadzimy w Warszawie w siedzibie IBE lub poza Warszawą, w miejscu zaproponowanym przez instytucję 

zgłaszającą. Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: szkolenia@ibe.edu.pl.

Szczegółowy opis testów i całej oferty szkoleń znajduje się na stronie http://ibe.edu.pl/pracowniatestow.

Więcej informacji na stronie: http://ibe.edu.pl/pracowniatestow/.

Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, numer tel.: (22) 24 17 100, fax. (22) 24 17 111

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. 

Więcej informacji na stronie:  http://www.ibe.edu.pl/pl/2015-07-09-11-35-14/punkt-

konsultacyjny.


