SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz
Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
zapraszają do udziału w konferencji pt.:

„Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji
- standardy dla poradni”
objętej patronatem Rzecznika Praw Dziecka

Konferencja odbędzie się w dniach 16 – 17 listopada 2017 roku
w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym
ul. Chodakowska 19/31 , 03- 815 Warszawa
W zmieniającej się rzeczywistości polskiej szkoły przed wszystkimi pracownikami oświaty
stają nowe wyzwania. Szczególną rolę w procesie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno
– pedagogicznej mają psychologowie poradni, których jednym z ważnych zadań jest diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i
uczniów. Aby diagnoza psychologiczna była trafna i rzetelna oraz aby stanowiła odpowiedź na
potrzeby rodziców, nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych, psychologów poradni warto
wyposażyć w kanon dobrych praktyk, stanowiących wsparcie w prowadzeniu procesu diagnozy. W
celu stworzenia takiego kanonu w ramach Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP w 2015 roku
powołano zespół psychologów, który pracował nad wstępnym projektem standardów diagnozy
psychologicznej w obszarze edukacji. W lipcu 2017 Rzecznik Praw Dziecka - głęboko przekonany o
sensie prowadzonych nad standardami prac – zdecydował się objąć projekt swoim patronatem a
Zespół – w powiększonym decyzją RPD składzie – kontynuuje prace nad standardami.
Konferencja, adresowana do dyrektorów i psychologów poradni psychologiczno –
pedagogicznych planowana jest jako forum dla dyskusji nad ostatecznym kształtem standardów
diagnozy psychologicznej w edukacji. Jesteśmy przekonani, że taka forma dyskursu umożliwi
stworzenie standardu realizowania usług diagnostycznych stanowiącego efektywne połączenie
teoretycznych, akademickich wymogów stawianych profesjonalnej diagnozie psychologicznej z
wymaganiami wynikającymi ze statutowych zadań realizowanych przez poradnie psychologiczno –
pedagogiczne. Mamy też nadzieję, że wypracowany w toku konferencji kanon dobrych praktyk będzie
dostosowany do potrzeb psychologów – praktyków i traktowany przez nich jako użyteczne narzędzie
w codziennej pracy.
diagnoza.konferencja@swps.edu.pl
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Do udziału w konferencji
pedagogicznych oraz psychologów.
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Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Obejmuje uczestnictwo w warsztatach, materiały
konferencyjne oraz catering.
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/16443-dobre-praktyki-w-diagnoziepsychologicznej
do dnia 3 listopada 2107 r.
Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń!
Jesteśmy do dyspozycji Państwa pod adresem mailowym: diagnoza.konferencja@swps.edu.pl
Informacje dotyczące szczegółowego programu konferencji można znaleźć na stronie:
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/16443-dobre-praktyki-w-diagnoziepsychologicznej
Serdecznie zapraszamy!
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