KWALIFIKACYJNY KURS TERAPEUTYCZNY Z MIĘDZYNARODOWYM CERTYFIKATEM

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
METODĄ TERAPII KOGNITYWNEJ IE BASIC
POZIOM I
Cel:
Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć
terapeutycznych metodą Instrumental Enrichment Basic. Ta wersja metody przeznaczona jest dla
dzieci młodszych od 3. roku życia i osób o niższym poziomie funkcjonowania poznawczego. Celem
metody jest rozwijanie kompetencji poznawczych, zwiększanie motywacji do wysiłku poznawczego
oraz pogłębianie metapoznania. Dodatkowo ta wersja programu koncentruje się również na
rozwijaniu kompetencji emocjonalno-społecznych poprzez trening poznawczego opracowywania
emocji oraz sytuacji społecznych.
Instrumenty IE Basic są wyjątkowe. Nie tylko uczą niezwykle ważnych strategii poznawczych - takich
jak zbieranie informacji, opracowywanie strategii poznawczych, porównywanie i rozwiązywanie
problemów - ale także uczą dzieci poznawania i rozumienia emocji. IE Basic nie tylko uczy, jak się
uczyć, ale także jak wnioskować, działać i zachowywać się. IE Basic składa się z jedenastu
instrumentów.
Pierwszy poziom kursu obejmuje pierwszych pięć instrumentów:
Od jedności do grupy - nauka zrozumienia pojęcia liczby i liczności liczb.
Organizacja kropek - nauka hamowania impulsywności, systematyczne wyszukiwanie,
opracowywanie strategii planowania oraz rozwijanie precyzji i dokładności.
Rozpoznawanie emocji - nauka języka emocji, rozumienie emocji u siebie i innych oraz rozumienie
znaczenie natężenia emocji.
Porównaj i odkryj absurd A i B – rozwijanie kompetencji porównywania, poprawa percepcji, precyzji
i umiejętności rozumienia relacji.
Orientacja w przestrzeni – rozwijanie kompetencji rozumienia relacji i zależności oraz
rozbudowywania słownictwa niezbędnego do rozumienia i opisywania przestrzeni.
Program szkolenia:
1. Wprowadzenie teoretyczne do programu Instrumental Enrichment Basic.
2. Rozwój poznawczy w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie i sposoby jego stymulacji.
Tworzenie klas i grup jako wstęp do nauki kompetencji matematycznych.
3. Mediacja jako metoda skutecznej terapii. Organizacja i orientacja w przestrzeni oraz
rozumienie zależności w rozwoju poznawczym.
4. Stymulowania rozwoju procesów myślenia w oparciu o trening procesu porównywania.
Mostowanie jako warunek trwałości efektów terapii.
5. Poznawcze opracowywanie emocji jako krok w rozwoju stabilności emocjonalnej.
6. Ćwiczenia praktyczne z zakresu planowania i prowadzenia sesji terapeutycznych.

Prowadząca szkolenie:
Dr, psych. Urszula Sajewicz-Radtke – kierownik naukowy Pracowni Testów
Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, kierownik zespołu diagnostycznego
Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza” w Gdańsku.
Doświadczony terapeuta zaburzeń poznawczych. Autorka polskiej adaptacji Metody
terapii kognitywnej Instrumental Enrichment® Standard oraz Basic oraz jedyny
certyfikowany trener tej metody w Polsce. Nauczyciel akademicki wykładający
na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka publikacji naukowych poświęconych m.in.
problematyce czytania i pisania oraz dysleksji rozwojowej. Autorka stosowanych w
poradniach w całym kraju oraz zagranicą narzędzi diagnozy psychologicznej oraz
pedagogicznej.
Laureatka nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Współautorka polskiej
adaptacji Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.

Wymiar godzin: 50 godzin dydaktycznych
Certyfikacja: Osoby, które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym otrzymują międzynarodowy
certyfikat Instytutu Feuersteina (ważny 4 lata z możliwością przedłużenia) oraz ważne
bezterminowo krajowe Uprawnienia terapeutyczne do prowadzenia zajęć terapeutycznych
metodą IE Basic.
Metoda IE BASIC może być wykorzystywana w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
przez psychologów i pedagogów posiadających wymagane przepisami oświatowymi uprawnienia
do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania.
Zapisy: Poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
www.pracowniatestow.pl

