
SZKOLENIE 

 
Jak wspomagać rozwój dzieci z ADHD - Innowacyjne metody 
terapii i diagnostyki. 

 
Szkolenie podejmuje tematykę najnowszych odkryć w dziedzinie diagnostyki i terapii 
ADHD.  
 
Jak radzić sobie ze złością u dzieci ? Co zrobić kiedy dziecko nie słucha naszych poleceń? 
Jak kształtować charakter dziecka z ADHD? Jakie leki przepisuje się pacjentom z ADHD? 
Czy są jakieś efekty uboczne? Czy inne choroby mogą przypominać ADHD?  
Na te i inne pytania chcemy odpowiedzieć podczas naszego szkolenia. 

 

 
Dwa pierwsze dni kierowane są do 
wszystkich specjalistów zainteresowanych 
tematyką ADHD. Zajęcia będą poruszały 
strategie radzenia sobie z trudnymi 
zachowaniami u dzieci, teoretyczne i 
praktyczne aspekty diagnostyki i terapii 
oraz najnowsze osiągnięcia naukowe.  
 
Omówimy także behawioralne techniki 
pracy z dziećmi z ADHD oraz zagadnienia 
medyczne związane z leczeniem 
farmakologicznym i diagnostyką 
różnicową (objawy ADHD w innych 
zaburzeniach np. padaczce). 

 
 

 

Przedstawimy metodę pozwalającą na 
szybki test przesiewowy w kierunku 
ADHD z obiektywną diagnostyką 
ruchliwości przy pomocy aktometrii 
(ADScan). Ten prosty test może zostać 
wykonany przez nauczyciela, psychologa 
lub lekarza.  
 

Z uwagi na rosnącą popularność metod neuromodulacji takich jak neurofeedback, 
badania naukowe potwierdzające jej skuteczność u pacjentów, a także rekomendację 
renomowanych instytucji (najwyższa rekomendacja Amerykańskiwgo Towarzystwa 
Pediatrii 2013), trzeci dzień będzie warsztatem praktycznym z neurofeedbacku w 
ADHD.  Uczestnicy będą mieli możliwość pracy z aparaturą Biofeedback. 
Uwaga: treść warsztatu nie zastąpi pełnego 5-dniowego szkolenia z 
neurofeedbacku. Jeśli już jesteś terapeutą - udoskonalisz swój warsztat pracy w 
odniesieniu do pacjentów z ADHD. Jeśli nie pracowałeś jeszcze tą metodą, 
zobaczysz jak działa w praktyce i upewnisz się na ile można ją polecać swoim 
pacjentom 



PROGRAM SZKOLENIA 
 
I Dzień 
 
10.00-12.00 Dariusz Tuchowski 
 

 Wprowadzenie: Kryteria diagnostyczne ADHD wg ICD10 i DSM V 
 Metody diagnostyczne: obserwacja, metody kwestionariuszowe  

 
12.15-13.00 Robert Kozłowski 
 

 Obiektywne badanie ruchliwości , koncentracji uwagi i impulsywności z systemem 
ADScan. 

 
13.00-14.00 Przerwa obiadowa 
 
14.00-15.30 Robert Kozłowski 
 

 Obiektywne badanie ruchliwości , koncentracji uwagi i impulsywności z systemem 
ADScan. 

 
15.30-15.45 Przerwa kawowa 
 
15.45-17.00 Robert Kozłowski 
 

 Markery fizjologiczne EEG pacjentów w zespołem nadpobudliwości psychoruchowej 
z deficytem uwagi: (BrainMapping)  

 
II Dzień 
 
09.00-11.00 dr Agata Gruna-Ożarowska 
 

 Farmakoterapia - najnowsze leki, skutki uboczne,   
 
11.00-11.15 Przerwa kawowa 
 
11.15-13.00 Anna Leśniewska 
 

 Zasady konsultacji dziecka z ADHD 
 

13.00-14.00 Przerwa obiadowa 
 
14.00 – 15.30 Anna Leśniewska 
 

 Techniki i narzędzia psychologiczne stosowane w terapii dzieci. 
 
15.30-15.45 Przerwa obiadowa  
 
 



15.45-17.00 Anna Leśniewska 
 

 Behawioralne strategie radzenia sobie ze złością u dziecka z ADHD 
 
 
III Dzień  
 
09.00-11.00 Dariusz Tuchowski 
 

 Wprowadzenie do neurofeedbacku w terapii ADHD 
 Jak wykonać diagnostykę pacjenta z ADHD przy pomocy systemu do 

neurofeedbacku? 
 
11.00-13.00 Dariusz Tuchowski 
 

 Trening neurofeedback dzieci i dorosłych z ADHD 
 
13.00-14.00 Przerwa obiadowa 
 
14.00 – 15.30 Dariusz Tuchowski 
 

 Trening biofeedback z wykorzystaniem technik behawioralnych. 
 
15.30-15.45 Przerwa kawowa 
 
15.45-17.00 Dariusz Tuchowski 
 

 Pomiar reakcji skórnogalwanicznej i temperatury w treningu pacjentów z ADHD 
 
Cena za szkolenie: 
- cena za I dzień 350 zł 
- cena za II dzień 350 zł 
- cena za III dzień 350 zł 
 
 
Można wybrać sobie konkretny dzień szkolenia, dwa lub wszystkie dni. 
 
Cena za trzy moduły razem :   890 zł  
 
 
 
 


