STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPO ECZNEGO
„STRICTE”
THE ASSOCIATION FOR SOCIAL DEVELOPMENT

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w szkoleniu praktycznym

Interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego
Inwentarza Osobowości-2
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Krótka historia testu i jego modyfikacje (MMPI, MMPI-R, MMPI-A, MMPI-2).
2. Administracja testu.
3. Ocena trafności testu – praktyczne ćwiczenia dotyczące wiarygodności badania
w oparciu o ocenę konfiguracji skal kontrolnych.
4. Interpretacja kliniczna skal – praktyczne ćwiczenia mające na celu utrwalenie nawyku
analizy konfiguracji profilu a nie pojedynczych skal - wykorzystanie wskaźników
w diagnozie.
5. Poszerzenie diagnozy w oparciu o interpretację wybranych skal dodatkowych i podskal
skal klinicznych.
6. Praktyczne ćwiczenia diagnozy w oparciu o przykładowe profile.
7. Ogólne zasady konstruowania diagnozy na podstawie profilu MMPI-2 - interpretacja
przykładowego profilu.
8. Wykorzystanie kwestionariusza MMPI do diagnozy zaburzeń osobowości – skale
zaburzeń osobowości i ich wykorzystanie do diagnozy zaburzeń osobowości typu A, B i C.
9. Podsumowanie szkolenia – ćwiczenie opracowania całościowej diagnozy w oparciu o
dostarczony profil MMPI-2.

Kurs przeznaczony jest dla psychologów praktyków oraz studentów piątego roku
psychologii. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu oraz
materiały elektroniczne.
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Zajęcia zaplanowano w weekend, w dniach 30.06.2017 r. oraz 01.07.2017 r. w
wymiarze 12 godzin szkoleniowych; po 6 godzin każdego dnia.
Koszt szkolenia: 400 zł płatne do 01/05/2017 r.
550 zł płatne po wskazanym wyżej terminie.
W celu zgłoszenia swojego udziału należy wypełnić kartę zgłoszeniową oraz dokonać
wpłaty na rachunek bankowy wskazany na Karcie zgłoszenia.
Szkolenie prowadzone przez Marka Matkowskiego
Prowadzący testem MMPI zajmuje się od ponad 25 lat. Pracował w Wojewódzkim
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, potem Zakład
Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie gdzie
pod kierownictwem Czesława Czabały pracował nad MMPI i ACL, następnie
pracował w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii UAM w
Poznaniu gdzie zajmował się metodami diagnozy psychologicznej. Przez kilka lat prowadził także zajęcia z
MMPI w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Był członkiem zespołu kierowanego przez
Jacka Władysława Paluchowskiego, zespołu który dokonał pierwszej polskiej adaptacji i normalizacji testu
MMPI. Jest autorem pierwszego polskiego podręcznika MMPI. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla
psychologów poświęconych wykorzystaniu testu MMPI i MMPI-2 w diagnozie i terapii.
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