STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPO ECZNEGO
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THE ASSOCIATION FOR SOCIAL DEVELOPMENT

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w kursie zawodowym

Diagnoza neuropsychologiczna dzieci
Zawartość merytoryczna kursu:
1. Specyfika zaburzeń neurorozwojowych i chorób OUN u dzieci (podstawowe
wiadomości)
2. Rola diagnozy neuropsychologicznej dziecka
3. Metody

badania

standaryzowanych,

neuropsychologicznego
prób

(z

uwzględnieniem

eksperymentalno-klinicznych,

interpretacji

testów
danych

obserwacyjnych, analizy znaczenia wieloczynnikowości stosowanych prób)
a. Gnozja (wzrokowa, słuchowa ,dotykowa)
b. Procesy językowe
c. Funkcje wzrokowo-przestrzenne
d. Funkcje wykonawcze
e. Pamięć
f. Rozumowanie
4. Trudności w interpretacji wyników badania
a. Rozpoznania fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne
b. Znaczenie sytuacji badania
5. Analiza badań przeprowadzonych przez uczestników szkolenia.
Omawiane zagadnienia będą ilustrowane przykładami klinicznymi.
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Kurs przeznaczony jest dla psychologów oraz studentów psychologii po ukończeniu
III roku studiów. Ma charakter praktycznego i zakończy się przeprowadzeniem badania
przez każdego spośród słuchaczy oraz prezentacją uzyskanych wyników podczas
ostatniego zjazdu. Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na całości zajęć oraz
prezentacja wyników przeprowadzonych badań.
Zajęcia zaplanowano w soboty (godz. 9.00-18.00 wraz z dłuższą przerwą obiadową)
i niedziele (godz. 9.00-15.00):
I zjazd: 01-02.04.2017
II zjazd: 13-14.05.2017
III zjazd: 03-04.06.2017
Koszt szkolenia: 1200 zł płatne do 20/12/216 r.
1400 zł płatne przed terminem pierwszego zjazdu.
W celu zgłoszenia swojego udziału należy wypełnić kartę zgłoszeniową.
Zajęcia poprowadzi dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW, specjalista
psychologii klinicznej, neuropsycholog, pracownik Katedry Psychologii Klinicznej
Dziecka i Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem założycielem
Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP. Przez okres 20 lat pracowała
w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie kierowała
Pracownią Neuropsychologii Rozwojowej. Zajmuje się diagnozą dzieci
z chorobami ośrodkowego układu nerwowego (np. padaczką, guzami mózgu, wodogłowiem, stanami po
urazach czaszkowo-mózgowych); diagnozą dzieci z zaburzonym rozwojem mowy i specyficznym
zaburzeniem językowym (SLI); diagnozą dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu poznawczym,
z nietypowymi problemami szkolnymi. Dodatkowym obszarem zainteresowań zawodowych są
psychologiczne doświadczenia pacjentów – zarówno dzieci, jak i dorosłych – z zaburzeniami rytmu serca.
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