
Punkt konsultacyjny 
Pracowni Testów IBE

Czy Twoje dziecko jest gotowe uczyć się czytać i pisać? 

Czy późno zaczęło mówić i ma z tym kłopoty? 

Może podejrzewasz u niego dysleksję?

Obawiasz się, że nie jest dobrze zdiagnozowane? 

A może Twoje dziecko ma wyjątkowe zdolności językowe?



Punkt Konsultacyjny Pracowni Testów IBE 

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;

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 wykorzystania 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.

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).

Zespół Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE:
Prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, prof. IBE dr hab. Magdalena Smoczyńska, 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

Oferta konsultacji:



Odwiedź z dzieckiem punkt konsultacyjny ekspertów Instytutu 
Badań Edukacyjnych. Na Twoje pytania i wątpliwości odpowiedzą 
specjaliści od rozwoju mowy i języka: logopedzi, językoznawcy  
i psychologowie, autorzy najnowszych narzędzi do diagnozowania 
dysleksji oraz zaburzeń językowych.

PSYCHOLOGIA
EDUKACJI

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

Na wizytę można umówić się telefonicznie lub mailowo:
e-mail: konsultacje@ibe.edu.pl; Tel.  +48 22 2417 126 lub 785 505 480.
facebook.com/psychologia.edukacji 

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. 

Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa


