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Wojewódzcy Konsultanci w dziedzinie
Psycholo gii Klinicznej

Uprzejmie informuję, żę 7 czerwca2)I7 r. ukazŃa się polska wersja Skali Inteligencji Stanford-Binet
5. Na aktualną wersję tego testu polscy psycholodzy oczekiwali blisko 60lat stosując historyczną już dzis
wersję Ter man-Merr ill,
Niestety po dziśdzień, w większościplacówek ochrony zdrońa stosowana jest nielegalna i
przestarzała (z 1937 r.) wersja tego testu. Na problem ten ptzez wielę lat z-łwacałouwagę Polskie
Towarzystwo Psychologiczne - niestety bez skutku. Psycholodzy stosowali tęst nie mając de facto innej
alternatywy.
Z dnięm 1,06.2017 r. sytuacja uległa radykalnej zmianie. Dostępna jest już w Polsce legalna
i współczesna wersja narzędzia, znormalizowana w latach 201612017 na populacji polskich dzieci
imłodzieży.Test wdrazany jest obecnie jako nowy standard diagnory inteligencji w grupach specjalnych.

W związku z pov,ryższym, realizuj ąc nałożonyprzez amerykńskiego licencjodawcę na Pracownię
Tęstów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku obowiązek prawny informujemy, że dalszę
stosowanię nielegalnych wersji skali (m.in. wersji Terman-Merrill) jest kategorycznie zabronione.

Pracownia ma prawny obowiązek zgłaszaó każdy ujawniony przypadek posługiwania się nielegalną
wersją testu amerykańskiemu licencjodawcy. Kazde takie zgłoszenie skutkuję z kolęi przedstawieniem
p acó wc e o ds zko do w aw czy ch r o szczęń fi nan sowych.
1

Biorąc pod uwagę wieloletnią, owocną współpracę Pracowni z psychologami chcielibyśmyuniknąć
tego typu sytuacji, stąd nasza uprzejma prośba o przekazanie psychologom dzińającym w obszatze
psychologii klinicznej stosownych za|ecen w tej sprawie (natychmiastowe i bezwzględne zaprzestanię
sto sow anla nielegalnych wersj i testu).
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