Jak przebiega badanie w naszej Poradni?
Celem badania diagnostycznego w poradni psychologiczno – pedagogicznej jest
określenie poziomu rozwoju poznawczego dziecka, jego mocnych i słabych stron, a także
wyjaśnienie przyczyn problemów rozwojowych, trudności w uczeniu się lub zaburzeń w
zachowaniu.
Badanie przeprowadza zespół specjalistów właściwych ze względu na zgłaszany
problem. Najczęściej są to: psycholog, pedagog i logopeda. W swojej pracy wykorzystują oni
wystandaryzowane testy, kwestionariusze i inne metody badawcze, które gwarantują
rzetelność stawianej diagnozy i pozwalają odnieść wyniki dziecka do norm wiekowych. W
razie potrzeby specjalista poradni może zaproponować przeprowadzenie specjalistycznych
badań medycznych (neurologicznych, psychiatrycznych, audiologicznych, okulistycznych
itp.) w celu poszerzenia diagnozy.

Czas trwania i przebieg badania
Najczęściej dziecko i rodzic przychodzą na dwa badania. Badanie diagnostyczne w
poradni składa się z kilku części i przebiega według ustalonego porządku. Podany czas
trwania badania jest orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od zastosowanych metod
badawczych oraz tempa pracy dziecka (jego możliwości psychofizycznych i motywacji do
wykonywania proponowanych zadań).
1. Badanie psychologiczne trwa około 1,5 – 2 godzin. Obejmuje ono:
- wywiad kliniczny z rodzicami
- rozmowę z dzieckiem
- ocenę rozwoju intelektualnego
- ocenę rozwoju psychomotorycznego (funkcji poznawczych, ruchowych, integracji
percepcyjno – motorycznej).
Podczas tego spotkania diagnosta przeprowadza wywiad kliniczny z rodzicami dotyczący
m.in. zgłaszanego problemu, przebiegu rozwoju dziecka (ciąży i porodu, czasu, w którym
zaczęło mówić, chodzić), stanu zdrowia dziecka, jego dotychczasowej edukacji, sytuacji
rodzinnej / opiekuńczo - wychowawczej. Jeśli Rodzic nie jest pewien, że pamięta te wszystkie
dane, może zabrać książeczkę zdrowia dziecka.
Następnie dziecko, które pozostaje w gabinecie bez opiekuna, wykonuje szereg testów
i metod badawczych. Ich wyniki psycholog przedstawi rodzicom w rozmowie po zakończeniu
badania, chętnie odpowie także na Państwa pytania, wyjaśni wątpliwości, udzieli porady.
2. Badanie pedagogiczne trwa około 1,5 – 2 godzin. Obejmuje ono:
- rozmowę z rodzicem dotyczącą zgłaszanych trudności w nauce
- rozmowę z dzieckiem
- ocenę umiejętności czytania i pisania, a w przypadku trudności w nauce matematyki
także liczenia
- analizę dokumentów (tj. świadectwa szkolne, wykazy ocen, opinia szkoły o uczniu)
- analizę wytworów dziecka (zeszyty, wypracowania, sprawdziany, rysunki itp.).

3. Badanie logopedyczne trwa około 1 godziny. Obejmuje ono:
- rozmowę z rodzicem dotyczącą rozwoju mowy dziecka i jego zdrowia
- ocenę sprawności ruchowej narządów mowy
- sprawność oddechową, fonacyjną
- ocenę poprawności artykulacyjnej
- ocenę rozumienia mowy, słownika dziecka
Po zakończeniu procesu diagnostycznego, na wniosek rodziców o wydanie opinii,
otrzymają Państwo informację po badaniu lub opinię, która zawierać będzie
szczegółowy opis wyników badania psychologicznego, pedagogicznego lub/i
logopedycznego, wyjaśnienie mechanizmu zgłaszanych trudności oraz zalecenia
dotyczące pracy z dzieckiem w domu i w szkole.

Co zabrać ze sobą?
Na badanie diagnostyczne w poradni należy zabrać:
 wyniki badań medycznych istotnych ze względu na zgłaszany problem (badanie
słuchu, wzroku, neurologiczne, psychiatryczne); książeczkę zdrowia dziecka;
 listę leków przyjmowanych przez dziecko, jeżeli jest ono objęte leczeniem
farmakologicznym;
 opinię ze szkoły o osiągnięciach i trudnościach dydaktyczno – wychowawczych
dziecka;
 świadectwa szkolne;
 zeszyty szkolne ucznia (zwłaszcza z języka polskiego i obcego), zeszyty ćwiczeń,
karty pracy, sprawdziany, wypracowania, dyktanda, rysunki;
 zeszyty dokumentujące pracę samokształceniową w domu nad zgłaszanym
problemem;
 dla dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: napój i kanapki.
Dziecko z wadą wzroku lub słuchu wymagającą korekty, przynosi ze sobą
okulary lub aparat słuchowy, których używa do pracy.

Jak przygotować dziecko do wizyty w poradni?
Przygotowanie dziecka do badania w poradni jest konieczne, aby zapewnić mu
poczucie bezpieczeństwa w nowej sytuacji i jednocześnie zmotywować do pracy i osiągania
jak najlepszych wyników.
Z odpowiednim wyprzedzeniem Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, dokąd się udaje,
w jakim celu będzie przeprowadzane badanie, jak będzie przebiegało i ile zajmie czasu.
Przed wizytą w poradni należy zadbać także o to, aby dziecko stawiło się na badanie
wypoczęte, syte, w pogodnym nastroju.
Wywiad kliniczny przeprowadzany jest z Rodzicami bez obecności dziecka, które w tym
czasie pozostaje w poczekalni Poradni. Jeśli nie jest możliwe, aby poczekało samo, warto
przyjść z dodatkową osobą towarzyszącą, która zostanie w tym czasie z dzieckiem.

