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„KAPP - Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych 
i jej zastosowanie w edukacji włączającej"



KAPP- Wymiary główne Wymiary szczegółowe

Funkcje wykonawcze Pamięć robocza

Kontrola uwagi

Elastyczność poznawcza

Rozumowanie

Planowanie

Percepcja Szybkość percepcyjna

Mowa Fonologia

Gramatyka

Pragmatyka

Semantyka

Pismo – czytanie i pisanie Znajomość liter

Czytanie – dekodowanie

Czytanie – rozumienie

Pisanie



1. KAPP jako narzędzie do psychologicznej diagnozy 

funkcjonalnej w ramach oceny funkcjonalnej

✓ Rozpoznawanie trudności i 

zasobów

• Profil wyników badanego na tle 

grupy ogólnej oraz grupy SPE 

(odchylenie in plus oraz 

odchylenie in minus)

• Analiza intraprofilowa

✓ Bezpośrednie powiązanie z 

działaniami 

postdiagnostycznymi

• Biblioteka materiałów 

postdiagnostycznych

rekomendowanych na 

podstawie wyników badania







2. KAPP jako narzędzie do diagnozy 270 stopni

Kwestionariusz –
informacje od nauczyciela

Bezpośrednie badanie
aplikacją KAPP_A

Kwestionariusz –
informacje od rodzica

Rodzic Dziecko

Nauczyciel



3. KAPP jako narzędzie do diagnozy uniwersalnie 
zaprojektowanej



3. KAPP jako narzędzie do diagnozy uniwersalnie 
zaprojektowanej

Do diagnozy dzieci i młodzieży (w wieku 3;0-24;11) ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi:

• niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

• niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

• dysfunkcją wzroku

• dysfunkcją słuchu

• zaburzeniem ze spektrum autyzmu 

• zaburzeniem komunikacji językowej 

• dysleksją

• ADHD 

• ponadprzeciętnym potencjałem poznawczym

• doświadczeniem migracji.



4. KAPP i klasyfikacja ICF

Prezentacja wyników diagnozy funkcjonalnej

z wykorzystaniem kodów i kwalifikatorów ICF

zapewnia ich intersubiektywną komunikowalność,

stanowiącą podstawowe założenie systemowego

i opartego na współpracy międzypodmiotowej

modelu diagnozy funkcjonalnej w edukacji

(Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2020).





Podsumowanie:

System KAPP jest narzędziem:

• Nowoczesnym

• Bezpłatnym

• Kompleksowym

• Opartym na naukowych dowodach (evidence based)

• Służącym diagnozie w ramach oceny funkcjonalnej oraz 

organizowaniu wsparcia dla uczniów ze zróżnicowanymi 

potrzebami edukacyjnymi.
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