
 
 
 
 
 
BLOK SPECJALIZACYJNY 
 

DIAGNOSTA W PORADNICTWIE  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM 
 

Blok szkoleń specjalistycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów rozpoczynających 
pracę w publicznym i niepublicznym poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym 
 
 
Cel: 
 

Ukończenie bloku specjalizacyjnego Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-
pedagogicznym skutkuje poszerzeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych absolwenta 
z zakresu diagnozy przyczyn trudności szkolnych oraz opiniowania psychologiczno-
pedagogicznego. W ramach bloku realizowane są zajęcia z zakresu wykorzystania 
najnowszych narzędzi diagnostycznych w procesie diagnozy gotowości szkolnej, przyczyn 
trudności w uczeniu się (dysleksji rozwojowej i dyskalkulii). Blok adresowany jest w szczególności 
dla specjalistów rozpoczynających pracę w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. 
Ukończenie bloku nadaje uprawnienia do posługiwania się szeroką baterią testów diagnozy 
rozwoju psychomotorycznego dzieci oraz przyczyn trudności w uczeniu się.  
 

 
Treści: 
1. Prawne aspekty pracy psychologa w poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 1 h 

2. Warsztat pracy diagnostycznej psychologa diagnosty – przegląd i 
omówienie wybranych narzędzi diagnostycznych.  2 h 

3. Diagnoza gotowości szkolnej. 4 h 

4. Kompleksowy model diagnozy przyczyn trudności szkolnych. 1 h 

5. Diagnoza ryzyka dysleksji rozwojowej i wstępna diagnoza dysleksji 
rozwojowej u uczniów w wieku 7-9 lat. 2 h 

6. Diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu z wykorzystaniem 
najnowszych narzędzi diagnostycznych. 6 h 

7. Diagnoza specyficznych trudności arytmetycznych (dyskalkulia) 4 h 

8. Formalne i merytoryczne aspekty opiniowania psychologiczno-
pedagogicznego w zakresie gotowości szkolnej oraz trudności w uczeniu 
się, z uwzględnieniem specyfiki poradni publicznych oraz niepublicznych. 

4 h 

9. Zakres współpracy pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej ze 
szkołą; wspieranie szkoły w zakresie rozpoznawania przyczyn trudności 
szkolnych uczniów. 

1 h 

suma: 25 h 
 
 



 

 
Uprawnienia absolwenta: 
 

Ukończenie bloku nadaje osobom zatrudnionym w poradniach oraz innych ośrodkach 
zajmujących się profesjonalną diagnozą uprawnienia do stosowania poniższych 
narzędzi diagnostycznych: 
 

• Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. 
Bateria-5/6 (w tym Bateria-5/6R – zrewidowana). 
Marta Bogdanowicz, Dorota Kalka, Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke 

• Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci w wieku 7-9 lat. 
Bateria-7/9 
Marta Bogdanowicz, Dorota Kalka, Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke 

• Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12. 
Bateria-10/12. 
Marta Bogdanowicz, Dorota Kalka, Elżbieta Karpińska, Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz 
M. Radtke 
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 13-15. 
Bateria-13/15 Marta Bogdanowicz, Dorota Kalka, Elżbieta Karpińska, Urszula Sajewicz-
Radtke, Bartosz M. Radtke 

• Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjów. 
Bateria-16plus Marta Bogdanowicz, Dorota Kalka, Elżbieta Karpińska, Urszula Sajewicz-
Radtke, Bartosz M. Radtke, Katarzyna M. Bogdanowicz, Marta Łockiewicz 

• Bateria metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat Urszula Sajewicz-
Radtke, Bartosz M. Radtke, Elżbieta Karpińska, Anna Walerzak-Więckowska 

• Bateria metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 13-16 lat Urszula Sajewicz-
Radtke, Bartosz M. Radtke, Elżbieta Karpińska, Anna Walerzak-Więckowska 
 

 
 

Prowadzący: 
Dr n. społ. Bartosz M. Radtke – psycholog; dyrektor Specjalistycznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza” w Gdańsku, dyrektor generalny 
Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku – 
wiodącego wydawcy narzędzi diagnostycznych dla oświaty. W latach 2006-
2009 koordynator Pracowni Metod Diagnozy Psychologicznej w Instytucie 
Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Nauczyciel akademicki wykładający na 
Uniwersytecie SWPS oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Autor publikacji 
naukowych poświęconych m.in. problematyce czytania i pisania oraz dysleksji 
rozwojowej. Autor stosowanych w poradniach w całym kraju oraz za granicą 

narzędzi diagnostycznych z zakresu gotowości szkolnej, trudności w nauce i zaburzeń 
rozwojowych. Polski adaptator najnowszej wersji Skali Inteligencji Stanford-Binet. Trener 
poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w zakresie diagnostyki psychologiczno-
pedagogicznej.  
Stopień doktora uzyskał z wyróżnieniem w Instytucie Psychologii UG, przewód doktorski 
realizując pod opieką naukową Prof. Marty Bogdanowicz. Laureat nagrody naukowej GTN za 
wybitne osiągnięcia młodych pracowników nauki oraz Nagrody Naukowej Polskiego 
Towarzystwa Dysleksji. 
 

 
 

 
Cena: 950 zł, w tym: szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwy obiadowe.  
Terminy zapisów dostępne na stronie: www.pracowniatestow.pl 
 
 
 
Zapisy: 
Poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.pracowniatestow.pl 
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty za kurs (na podstawie faktury 
VAT otrzymanej drogą mailową). 
 


