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ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH- kurs dla logopedów 
kurs dla logopedów i neurologopedów 

 

Termin: 10-12.11.2017 

 

Miejsce: Sanatorium MSW  w Sopocie,  ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot 

 

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek 
 

Harmonogram zajęć: Szkolenie trwa 24 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min) 

piątek 10.11.2017 r. - 16:00-19:30 

sobota 11.11.2017 r. – 10.00-19:30 (w tym przerwa obiadowa 1,5 godz.) 

niedziela 12.11.2017 r. - 10:00-18.00 (w tym przerwa obiadowa 1,5 godz.) 

 

Zakres tematyczny: 

W trakcie pracy neurologopedycznej z pacjentem z afazją lub aleksją istotnym 

elementem modyfikującym interpretację zachowań pacjenta, a co za tym idzie rodzaj 

stosowanych ćwiczeń, sposób ich przeprowadzania i skuteczność, są - towarzyszące 

zaburzeniom mowy - inne objawy zaburzeń funkcji poznawczych. Niejęzykowe 

zaburzenia funkcji poznawczych obejmują przede wszystkim zaburzenia gnozji (w tym 

percepcji wzrokowej, słuchowej i dotykowej), niejęzykowe zaburzenia mowy, 

zaburzenia funkcji przestrzennych (w tym m.in. zjawiska takie jak pomijanie stronne), 

zaburzenia pamięci – od łagodnych zaburzeń pamięci aż do zespołów amnestycznych, 

zaburzenia czynności motorycznych (apraksje), wreszcie dysfunkcje wykonawcze 

(umożliwiające wybór strategii działania, planowanie czynności wieloetapowych oraz 

kontrolę działania). Celem zajęć jest ukazanie (1) wpływu opisywanych dysfunkcji na 

przebieg pracy z pacjentem, (2) umożliwienie osobie prowadzącej terapię mowy 

rozpoznanie tych zaburzeń jeśli przejawiają się w trakcie zajęć z chorym, oraz (3) 
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wskazanie konieczności wykonania badania neuropsychologicznego, jeśli praca z 

pacjentem wymaga uwzględnienia ograniczeń wynikających z istnienia innych niż 

mowa problemów (4) umiejętność prowadzenia pracy logopedycznej mimo 

stwierdzonych dysfunkcji. 

 

 

Program szkolenia: 

1) Zaburzenia gnozji:  
- główne objawy zaburzeń gnozji  
- problemy związane z rozpoznaniem agnozji  
- najczęstsze formy zaburzeń  
- zaburzenia nazywania a zaburzenia rozpoznawania 
- agnozje wzrokowe a dobór materiałów terapeutycznych i ograniczenia 
  związane z metodami pracy 

 

2) Zaburzenia funkcji przestrzennych 
- najczęstsze formy zaburzeń (w tym pomijanie stronne) 

- przejawy zaburzeń funkcji przestrzennych w pracy neurologopedy 

- terapia procesów czytania i pisma w głębokich zaburzeniach funkcji 

  przestrzennych – w szczególności w pomijaniu stronnym 

 

3) Niejęzykowe zaburzenia mowy i komunikacji 
-  zaburzenia w sferze prozodii mowy 
- zaburzenia dyskursu towarzyszące uszkodzeniom prawej półkuli mózgu 
  (zaburzona kategoryzacja i selekcja treści, uwzględnianie intencji rozmówcy, 
  uwzględnianie zakresu wiedzy rozmówcy, wnioskowanie z kontekstu całej 
  wypowiedzi i pozostałych aspektów kontekstu sytuacyjnego) 
- zaburzenia rozumienia treści niedosłownych (w tym identyfikacji ironii, żartu, 
  humoru, treści metaforycznych, oszustwa) 

 

4) Mózgowe mechanizmy pamięci i ich zaburzenia 
- podstawowe pojęcia odnoszące się do procesów pamięci i uczenia się 
- główne postacie głębokich zaburzeń pamięci deklaratywnej (zespoły 
  amnestyczne) 
- zachowane formy pamięci u pacjentów z zespołami amnestycznymi 
- możliwości pracy z pacjentem z modalnie specyficznymi zaburzeniami pamięci 
- główne ograniczenia pracy terapeutycznej i możliwości wykorzystania 
  alternatywnych, zachowanych form uczenia się u chorych z zespołami 
  amnestycznymi  

 

5) Zaburzenia zaawansowanych czynności motorycznych (apraksje) 
- główne postacie i klasyfikacje zaburzeń praksji oraz ich mózgowe mechanizmy 



 

 

- zaburzenia praksji a zaburzenia rozumienia mowy, problem wykonywania 
  czynności ruchowych na polecenie 
- znaczenie wiedzy semantycznej w projektowaniu ruchu 
 

6) Zaburzenia funkcji wykonawczych 
- główne objawy zaburzeń funkcji wykonawczych (zaburzenia funkcji 
  abstrakcyjnych, płynności myślenia i działania, planowania, umiejętności 
  wykorzystania własnych zasobów poznawczych, zaburzenia uwagi, pamięci 
  operacyjnej, ukierunkowania działania na cel, ograniczenia działania  
  w sytuacjach nowych i nieustrukturowanych) 
- zmiany w sferze osobowości i zmiany emocjonalne towarzyszące zaburzeniom 
  funkcji wykonawczych (zaburzenia w sferze napędu, motywacji do działania, 
  inicjatywy, zaburzenia kontroli emocji, krytycyzmu, wglądu, empatii        
  i dystansu) 
- ograniczenia i możliwości pracy terapeutycznej w zaburzeniach funkcji 
  wykonawczych 

 

 

Koszt szkolenia: 470,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


