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Szanowni Państwo Dyrektorzy i Pracownicy pedagogiczni 
poradni psychologiczno-pedagogicznych 
i pozostałych placówek zajmujących się diagnozą  
psychologiczno-pedagogiczną 
 
 
 
W odpowiedzi na napływające do Pracowni pytania, dotyczące możliwości zdalnego realizowania badań 
psychologiczno-pedagogicznych z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych wydawanych przez naszą 
Pracownię, prezentujemy stanowisko w tej sprawie. 

Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, stojąc na straży wysokich standardów 
procesu diagnozowania oraz jego etycznych aspektów, zdecydowanie sprzeciwia się wykorzystywaniu 
psychometrycznych metod diagnostycznych stanowiących własność intelektualną PTPiP w procedurach 
diagnozy zdalnej (on-line).  

 

UZASADNIENIE 

Wydawane przez PTPiP psychometryczne narzędzia diagnostyczne zostały wystandaryzowane do diagnozy 
indywidualnej w bezpośrednim kontakcie diagnosty z osobą badaną. Jedynie ścisłe zachowanie warunków 
standaryzacyjnych gwarantuje, że pomiar testowy będzie charakteryzował się trafnością i rzetelnością 
określoną dla danego narzędzia. Radykalne złamanie procedury badania, poprzez brak bezpośredniego 
kontaktu oraz brak gwarancji, że kontakt ten faktycznie ma charakter indywidualny, może znacząco zaburzyć 
uzyskane wyniki i zafałszować uzyskany obraz kliniczny. Łamanie procedur naraża diagnostów na ryzyko 
popełnienia błędów diagnostycznych, których konsekwencje będą ponosić nasi podopieczni a ich dobro musi 
być dla nas zawsze celem nadrzędnym.  

Drugi, niezwykle ważny powód braku zgody wydawcy na prowadzenie badań on-line (z wykorzystaniem 
komunikatorów audio-video) dotyczy, ogromnego w takiej sytuacji, ryzyka ujawnienia materiału testowego. 
Diagnosta nie może mieć żadnej gwarancji, że osoba badana (lub jej opiekunowie) nie rejestrują przebiegu 
badania i prezentowanego im (werbalnie lub wizualnie) materiału testowego. Ujawnienie materiału testowego 
narzędzi psychometrycznych, w szczególności testów inteligencji sprawia, że narzędzia te stają się 
bezużyteczne do dalszej praktyki. Apelujemy zatem do Państwa Dyrektorów i Pracowników pedagogicznych 
o powstrzymanie się od wykorzystywania standaryzowanych metod psychometrycznych do badań zdalnych.  
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Celem naszej Pracowni od kilkunastu lat jest wychodzenie naprzeciw Państwa profesjonalnym potrzebom. 
Rozumiemy, że wszyscy jesteśmy zmuszeni do funkcjonowania w bardzo trudnych i nietypowych warunkach. 
Niezwłocznie zatem przystąpiliśmy do przygotowania częściowo standaryzowanego zestawu prób 
diagnostycznych, który umożliwi Państwu zdalną ocenę gotowości szkolnej, bez jednoczesnego ryzyka łamania 
procedur, przepisów prawa i zasad etyki zawodowej. Narzędzie zostanie opublikowane na naszej stronie 
internetowej www.pracowniatestow.pl w dniu 6.04.2020 r.  

 

Łącząc wyrazy szacunku oraz życzenia zdrowia i wytrwałości 

 

 

 

 

 


