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Kształcenie ustawiczne

Stałe podnoszenie profesjonalnych kompetencji 

Kształcenie ustawiczne

Stałe podnoszenie profesjonalnych kompetencji 

psychologicznych przez cały okres praktyki zawodowej

� propagowane przez EFPA (Fernandez-Ballesteros i in, 2001; Roe, 

2002, 2011)

� także poprzez nadawanie certyfikatu EuroPsy (Bartram i Roe, � także poprzez nadawanie certyfikatu EuroPsy (Bartram i Roe, 

2005; Lunt, 2011)

� propagowane przez APA (Fouad i in, 2009; Kaslow, 2004)



Ankiety

Zbudowano i przeprowadzono dwie anonimowe ankiety

skierowane do psychologów zajmujących się diagnozą

psychologiczną
portal 

www.e-badania.pl

PRAKTYCY DYDAKTYCYPRAKTYCY DYDAKTYCY

RODZAJE PYTAŃ 29 pyt. zamkniętych

5 pyt. otwartych

28 pyt. zamkniętych

1 pyt. otwarte

TERMIN DOSTĘPU 
DO ANKIETY

17.06 – 15.10.2013 r. 21.06 – 15.09.2013 r

DYSTRYBUCJA 
INFORMACJI

STRONY WWW,  E- MAIL - 800 
adresów:

E-mail:
•wydziały, instytuty i zakłady 

• ośrodki psychologiczno-
pedagogiczne

•RODK

•ośrodki badania kierowców

•prywatne ośrodki psychoterapii

•wydziały, instytuty i zakłady 
psychologii polskich uczelni 
wyższych (17)

•członkowie Sekcji Diagnozy 
PTP

•instytucje związane z 
diagnostyką

ODZEW 227 odpowiedzi 16 odpowiedzi



Kim są respondenci



Staż w obszarze praktyki 
psychologicznej

11 LAT 
Średni staż w 

0-5 LAT 6-10 LAT i WIĘCEJ 
Średni staż w 

latach

DYDAKTYCY 35,7% 28,6% 35,7%
11 lat

(min. 1; max 32)

35 % 35 % 30 %
10 lat

PRAKTYCY 35 % 35 % 30 %
10 lat

(min. 0; max 42 )

87,5% dydaktyków oraz 93 % praktyków uprawia diagnozę 
psychologiczną w praktyce.



KONTEKST PRAKTYKI

GRUPA KLINICZNY EDUKACYJNY
ORGANIZACJI 

i PRACY
SĄDOWYGRUPA KLINICZNY EDUKACYJNY

i PRACY
SĄDOWY

DYDAKTYCY 71,4% 7,1% 14,3% 7,1%

PRAKTYCY 50,7% 25,6% 14,5% 8,4%



PRAKTYCY

Podejmowane zadania diagnostyczne:Podejmowane zadania diagnostyczne:
•diagnozowanie osób dorosłych

- w kontekście klinicznym; 58 osób (25,6%) 
- w obszarze organizacji i pracy (19 osób, 8,4%), 
- diagnoza zaburzeń neuropsychologicznych (16 osób, 7%), 
- diagnoza osób niepełnosprawnych (9 osób, 4%), 
- ogólna diagnoza osób dorosłych (5 osób, 2,2%) 

•diagnoza dzieci i młodzieży: 
- w edukacji 54 osoby (23,8%) - w edukacji 54 osoby (23,8%) 
- w kontekście klinicznym (21 osób, 9,3%), 
- ogólna diagnoza dzieci (14 osób, 6,2%), 

•opiniowanie w sprawach sądowych (9 osób, 4%),
•diagnoza w obszarze rodzinnym i adopcyjnym (4 osoby, 1,8%). 



Jak respondenci 
opisują kształcenie 

na poziomie na poziomie 
studiów 

magisterskich



Czy studia przygotowują do prowadzenia 
diagnozy w praktyce?

OPINIA DYDAKTYKÓW OPINIA PRAKTYKÓW

Praktycy bardziej niŜ dydaktycy doceniają studia jako formę przygotowania do praktyki



Wiedza i umiejętności w początkach praktyki 
diagnostycznej (wyniesione ze studiów)

PRZYDATNE: BRAKOWAŁO:
•wiedza o narzędziach (37 wsk.) •praktyki (37 wsk.)

•ćwiczenia dot. narzędzi (25 wsk.)

•konkretne umiejętności praktyczne 
dotyczące narzędzi (20 wsk.)

•umiejętności miękkie (20 wsk.)

•nic lub mało (20 wsk.)

•psychometria i metodologia (17 wsk.)

•studia przypadków (14 wsk.)

•wiedzy dot. narzędzi (22 wsk.)

•wiedzy teoretycznej (19 wsk.)

•diagnostyki całościowej (17 wsk.)

•interpretacji wyników testów (14 
wsk.)

•studia przypadków (14 wsk.)

•wiedza dotycząca psychologii klinicznej 
(14 wsk.)

201 wskazań, 14 kategorii 175 wskazań, 21 kategorii



UŜyteczne metody nauczania

Rodzaj metod i oceniana ich uŜyteczność  (skala od 1 – nieuŜyteczne do 4 –
bardzo uŜyteczne)

� Ćwiczenia papier ołówek - 15 osób; M = 2,94

� Ćwiczenia w parach i podgrupach – 12 osób; M = 3,06

� Studia przypadków na podstawie kontaktu z osobą uczestniczącą w 
badaniu – 11 osób; M = 3,56

� Scenki na forum grupy – 10 osób; M = 3,31� Scenki na forum grupy – 10 osób; M = 3,31

� Prezentowanie nagrań – 9 osób; M = 3,31

� Studia przypadków z literatury – 7 osób; M = 2,94

� Badania pod superwizją – 5 osób; M = 3,75



Jak radzą sobie 
psychologowie psychologowie 

praktycy



KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

FORMA DYDAKTYCY PRAKTYCY

SAMOKSZTAŁCENIE 93,7% 99,6%

UDZIAŁ W 
SZKOLENIACH 43,9% 79,7%

UDZIAŁ W 75,1% 67,4%UDZIAŁ W 
KONFERENCJACH 75,1% 67,4%

Spośród praktyków, osoby poświęcające diagnozowaniu najwięcej 
czasu pracy, w największym stopniu angażują się w 

samokształcenie, uczestniczą w szkoleniach i  konferencjach 
dotyczących diagnozy.  



Średnia ilość godzin w roku poświęcona na 
kształcenie

Samokształcenie: kilkanaście (30,8%)
kilkadziesiąt (48,5%)
kilkaset (20,3%)kilkaset (20,3%)

Szkolenia z 
diagnozy

kilkanaście (42,7%)
kilkadziesiąt (31,3%)
w ogóle (20,3%)

Konferencje: raz na kilka lat (41,4%)
w ogóle (32,6%)
raz na rok (20,7%)raz na rok (20,7%)



Czy jest zapotrzebowanie 
na powstanie systemu na powstanie systemu 

kształcenia 
ustawicznego



UDZIELONE ODPOWIEDZI

PRAKTYCY DYDAKTYCYPRAKTYCY DYDAKTYCY

Zdecydowanie 

potrzebne
76,2 87,5

Raczej potrzebne 16,3 6,3

Nie mam zdania 2,2 6,32,2 6,3

Raczej niepotrzebne 2,6 0

Zdecydowanie 

niepotrzebne
2,6 0



WNIOSEK

Psychologowie chcą systemowych 

rozwiązań w zakresie kształcenia 

ustawicznego

rozwiązań w zakresie kształcenia 

ustawicznego

•92,2 % PRATYKÓW•92,2 % PRATYKÓW

•93,8 % DYDAKTYKÓW



Jak miałby wyglądać 

system ustawicznego system ustawicznego 

kształcenia



uzyskiwanie certyfikatów potwierdzających 

kompetencje w zakresie diagnozy 

psychologicznej na rynku pracy

•75    %%%% DYDAKTYKÓW

•64,8 %%%% PRAKTYKÓW

Praktycy, którzy poświęcają na 
zadania diagnostyczne najwięcej 

czasu (71% - 100%) istotnie czasu (71% - 100%) istotnie 
częściej opowiadają się za 

systemem certyfikatów



Superwizja praktyki 
diagnostycznej

• 100 %%%% DYDAKTYKÓW

• 74 %%%% PRAKTYKÓW



szkolenia ogólno-diagnostyczne (np. o 
nowościach w standardach diagnostyki)

• 100 %%%% DYDAKTYKÓW

• 92 %%%% PRATYKÓW

użytecznośćużyteczność



szkolenia sprofilowane na Pani/Pana obszar 
zawodowy (np. nowości w diagnostyce w sporcie, 

diagnostyce w rekrutacji, etc.) 

użyteczność

• 100 %%%% DYDAKTYKÓW

• 90 %%%% PRATYKÓW

użyteczność



chęć udziału w różnych formach 
kształcenia podyplomowego

PRAKTYCY DYDAKTYCYPRAKTYCY DYDAKTYCY
KONFERENCJE 77 % 82 % 
SZKOLENIA I KURSY 
SPECJALISTYCZNE 90 % 69 %
WARSZTATY 90 % 75 %
SUPERWIZJA 83 % 69 %
STUDIA PODYPLOMOWE 57 % 56 %
STAŻE 53 % 44 %



Psychologowie chcą, ale …..

Od czego zależy Od czego zależy 
udział w różnych 
formach 

kształceniakształcenia



Kategorie odpowiedzi

• koszt • koszt 

• sprawy organizacyjne – czas i miejsce szkolenia 

• jakość i tematyka kształcenia 

• możliwości uczestnictwa w ramach czasu pracy 

• kompetencje osób prowadzących• kompetencje osób prowadzących



Podsumowując, - dobry 

system to

•System oferujący róŜne formy kształcenia
•przyjazne finansowo dla odbiorcy kształcenia

•dobrej jakości

•dostępne  

•umoŜliwiające kontakt z osobą postrzeganą jako 
ekspert 

•Dający moŜliwość uzyskiwania •Dający moŜliwość uzyskiwania 
certyfikatów zaświadczających o 
kompetencjach psychologów diagnostów

•Honorowany przez pracodawców



Wybrane formy kształcenia, ramach 
systemu ustawicznego

•Staże

•Superwizje



Staże praktyczne

KORZYŚCI: WADY:

•praktyka i umiejętności (42 wsk.)
•nabywana wiedza (39 wsk.)
•dobry opiekun stażu (31 wsk.)
•nabywane doświadczenie (30 wsk.)
•teoria na praktykę (25 wsk.)
•kontakt z pacjentem (24 wsk.)
•wymiana doświadczeń (23 wsk.)

•brak miejsc (41 wsk.)
•koszty (38 wsk.)
•słabe merytorycznie (30 wsk.)
•brak dostępnego opiekuna (23 wsk.)
•zaangażowanie czasowe (15 wsk.)
•zła organizacja (12 wsk.)

•poznawanie siebie (18 wsk.)
•nauka przez obserwację (16 wsk.)

314 wskazań, 20 kategorii 214 wskazań, 16 kategorii



Staże diagnostyczne

Minimalny czas stażu:Minimalny czas stażu:

- 6 miesięcy (39 os.)

- 12 miesięcy (31 os.)

- 24 miesiące (11 os.)

- 3 miesiące (10 os.)

Średnio:

11,4 miesiące



100% dydaktyków uważa, że praktyka 
diagnostyczna powinna być 
superwizowana 74% praktyków 

Superwizja

superwizowana 74% praktyków 

71,4% praktykujących 
dydaktyków 

korzysta z superwizji
47,6% praktyków 
(w grupie klinicystów: 63,5%)

Praktycy, którzy diagnozują najwięcej, zarazem Praktycy, którzy diagnozują najwięcej, zarazem 
najrzadziej korzystają z superwizji (p<0,001)

71,5% praktykujących 
dydaktyków 

deklaruje chęć udziału w 
superwizjach dla 
diagnostów.83% praktyków 



Superwizowanie pracy diagnostycznej

Obszar pracy:

• kliniczny (63,5%)

• sądowy (42,1%)

• edukacyjny (31%)

• organizacji i pracy 

(24,2%)



Od czego zależy chęć udziału w

superwizji praktyki diagnostycznej?

�Koszt 

�Osoba superwizora i poziom superwizji

�Kwestie organizacyjne



Jaki ekspert jest poszukiwany 
przez praktyków



Cechy eksperta

PRAKTYCY: DYDAKTYCY:

•doświadczenie i umiejętności praktyczne 
(51 wsk.)
•wiedza (36 wsk.)
•rozwija się i szkoli (29 wsk.)
•standardy etyczne (26 wsk.)
•krytyczna refleksja (19 wsk.)
•umiejętności szczegółowe (12 wsk.)

•doświadczenie i umiejętności praktyczne 
(11 wsk.)
•rozwija się i szkoli (8 wsk.)
•standardy prowadzenia diagnozy (7 
wsk.)
•umiejętności szczegółowe (6 wsk.)
•integruje dane z różnych metod (5 wsk.)

277 wskazań, 15 kategorii 39 wskazań, 15 kategorii



Jakie oczekiwania mają 
praktycy wobec 

superwizorasuperwizora



PRAKTYCY: DYDAKTYCY:

Jaki rodzaj dostępu do współczesnej wiedzy z 
zakresu psychologii powinien mieć superwizor? 

• udział w specjalistycznych szkoleniach 
178 wsk. (78,4%) 

• czytanie na bieżąco literatury 
specjalistycznej (dotyczącej 
diagnostyki) 157 wsk. (69,2%) 

• aktywny udział w konferencjach 
naukowych 
138 wsk. (60,8%) 

• aktywny udział w konferencjach 
naukowych 
13 wsk. (81,3%) 

• udział w specjalistycznych szkoleniach 
12 wsk. (75%) 

• bierny udział w konferencjach 
naukowych 
11 (68,8%) 138 wsk. (60,8%) 

• prowadzenie badań naukowych 

87 wsk. (38,3%)

11 (68,8%) 
• publikowanie w czasopismach 

naukowych 
9 (56,3%) 

+ BIEGŁOŚĆ PRAKTYCZNA!BIEGŁOŚĆ PRAKTYCZNA!BIEGŁOŚĆ PRAKTYCZNA!BIEGŁOŚĆ PRAKTYCZNA!



Dziękujemy za uwagę
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