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

Warsztat: „Ocena psychologiczna wypowiedzi świadków - pokrzywdzonych w
sprawach nadużyć seksualnych"
Szkolenie skierowane jest do specjalistów pracujących w obszarze wymiaru sprawiedliwości i pracy
socjalnej min. biegłych sądowych, prawników, pracowników instytucji i organizacji pomocowych
oraz studentów, którzy rozważają pogłębianie wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Psychologiczna ocena wypowiedzi jest pojęciem szerokim, wykraczającym poza problematykę
samych zeznań. W psychologii sądowej utrwalił się model F. Arntzena, który wskazywał wagę
analizy i oceny nie tylko samego zeznania, jako „wypowiedzi na temat” ale także analizy i oceny
danych

kontekstowych.

Do

danych

tych

zaliczymy

informacje

dotyczące

podłoża

psychospołecznego świadka, jego stanu zdrowia, a wreszcie historii formowania się zeznania.
Obecnie coraz większego znaczenia nabiera podejście integracyjne w analizie zeznań – połączenie
danych na temat formy i treści zeznań, w tym ich psychospołecznego kontekstu, a także wiedzy
stricte klinicznej (zespoły objawowe zaburzeń psychicznych i ich korelaty behawioralne). Tego
rodzaju podejście zostanie zaprezentowane przez prowadzącego w trakcie szkolenia.

W ramach niniejszego warsztatu zapraszamy Państwa do czynnej analizy i dyskusji nad formą i
treścią narracji świadków. Zastanowimy się nad możliwościami oceny poziomu szczerości oraz nad
detekcją ewentualnego kłamstwa.
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Zagadnienia szczegółowe:

1.

Znaczenie dowodowe analizy psychologicznej zeznań świadków.

2.

Podstawy racjonalnej analizy zeznań (ujęcie systemowe, funkcje i cechy zeznania, analiza
treści).

3.

4.

Dziecko jako świadek w sprawie o nadużycia seksualne.
a.

Metodyka oceny zeznania,

b.

Sygnały ostrzegawcze

c.

Klasyczne błędy obserwatora.

d.

Przykłady opinii i dyskusja

Model analizy treściowej zeznania CBCA i możliwości jego wykorzystania w praktyce
polskiej.

5.

Efekt dezinformacji. Analiza przypadku.

6.

Świadkowie kłamiący – motywacje. Analiza przypadku.

7.

Postępowanie biegłego w przypadku podejrzeń o składanie zeznań nieszczerych lub
kłamliwych – konstrukcja opinii.

8.

Podsumowanie szkolenia i dyskusja.

9.

Zakończenie i rozdanie zaświadczeń.

Czas trwania: 16 godzin (dwa dni).
Metoda prowadzenia zajęć: prezentacja, dyskusja, warsztat, analiza przypadku.
liczba miejsc w grupie: 15.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu oraz materiały w formie
elektronicznego skryptu.
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Prowadzący:
mgr Dariusz Piotrowicz – psycholog, wykładowca zagadnień psychologii stresu, komunikacji,
interwencji kryzysowej i psychologii śledczej, twórca i Kierownik studiów podyplomowych
„Psychologia śledcza w praktyce procesowej i operacyjnej” realizowanych przez SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny, trener w obszarze komunikowania się w sytuacjach zagrożenia
(negocjacje

kryzysowe),

profilowania

kryminalnego

nieznanych

sprawców

przestępstw,

komunikowania się w procesie karnym oraz śledczej analizy wypowiedzi. Biegły sądowy z zakresu
psychologii sądowej i śledczej przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.
Opiniodawstwem psychologicznym zajmuje się od 2004 roku.

Termin szkolenia: 10 – 11 września 2016 r.
Miejsce: Siedziba Stowarzyszenia, Al. Wojska Polskiego 54/3 (I piętro)

Koszt szkolenia:
460 zł brutto/ studenci 410 złotych brutto
osoby, które zgłoszą się do 20 lipca:
400 zł brutto/ studenci 360 złotych brutto

Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres stricte.szn@gmail.com O zakwalifikowaniu się do udziału w
warsztacie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wniesionych opłat.

dane do przelewu:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego „STRICTE”
ul. Dworcowa 19 (IV piętro),
70-206 Szczecin
PKO BP I O/Szczecin Nr: 57 10204795 0000 9402 0144 0114
tytuł wpłaty: WARSZTAT - OCENA WIARYGODNOŚCI ZEZNAŃ
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu - koordynator Agnieszka Śmiechowska
tel: 604 406 936
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