SZKOLENIE

NIEWERBALNY TEST INTELIGENCJI TONI4
Cel:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania
sprawności intelektualnej Niewerbalnym Testem Inteligencji TONI4 zarówno w obrębie populacji
typowej jak i populacji specjalnych. TONI4 to najnowsza wersja stosowanego na świecie testu
inteligencji opracowanego do badania osób z populacji ogólnej (w obszarze psychologii edukacji,
klinicznej, sądowo-penitencjarnej, transportu, organizacji i zarządzania) oraz osób z problemami
natury komunikacyjnej (m.in. osoby z zaburzonym lub opóźnionym rozwojem mowy, osoby
z mutyzmem, imigranci nieposługujący się sprawnie językiem polskim, osoby z całościowymi
zaburzeniami rozwoju) słuchowej (osoby niesłyszące) i ruchowej (m.in. porażenie mózgowe,
niedowłady kończyn górnych, ograniczenia ruchowe wynikające z różnego typu chorób i zaburzeń)
lub osób z odmiennych od polskiego kręgów kulturowych. Opcjonalnie w teście dostępne są również
powiększone tablice testowe do badania pacjentów z poważnymi zaburzeniami percepcyjnomotorycznymi i głębszymi niepełnosprawnościami.
Program szkolenia:
1. Informacje ogólne o teście TONI4
2. Charakterystyka narzędzia i jego własności psychometryczne
3. Geneza testu TONI
4. Charakterystyka grup docelowych
5. Omówienie sposobów badania:
a. trzy typy instrukcji
b. trzy formaty odpowiedzi
6. Charakterystyka materiału testowego
a. materiał standardowy
b. materiał dostosowany
7. Udzielanie instrukcji niewerbalnych
8. Interpretacja wyników badania

Prowadzący szkolenie:
Dr, psych. Bartosz M. Radtke – dyrektor Specjalistycznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej „Tęcza” w Gdańsku, dyrektor generalny Pracowni Testów Psychologicznych
i Pedagogicznych w Gdańsku – wiodącego wydawcy narzędzi diagnostycznych dla
oświaty. Nauczyciel akademicki wykładający na Uniwersytecie SWPS oraz
na Uniwersytecie Gdańskim. Autor publikacji naukowych poświęconych m.in. problematyce
czytania i pisania oraz dysleksji rozwojowej. Autor stosowanych w poradniach w całym
kraju oraz za granicą narzędzi diagnostycznych z zakresu gotowości szkolnej, trudności
w nauce i zaburzeń rozwojowych. Trener poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
w zakresie diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej. Stopień doktora uzyskał z wyróżnieniem w Instytucie
Psychologii UG, przewód doktorski realizując pod opieką naukową Prof. Marty Bogdanowicz. Laureat
nagrody naukowej Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Współautor polskiej adaptacji Skali Inteligencji
Stanford-Binet 5 oraz Niewerbalnego Testu Inteligencji TONI-4.

Wymiar godzin: 5 godzin dydaktycznych

