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CEL
• stworzenie narzędzia komputerowego wspomagającego pracę terapeutów. 

• zadania zbliżone do sytuacji z życia, pozwalające na maksymalną generalizację 
efektów ćwiczeń.

• zadania wykorzystujące materiały filmowe, zdjęcia, grafiki zwiększające 
atrakcyjność ćwiczeń.

• rozbudowana część edukacyjna związana z nauką strategii zapamiętywania i 
rozwiązywania problemów.



Program do wspomagania terapii osób z zaburzeniami funkcji 
wykonawczych, będących konsekwencją dysfunkcji mózgu o różnej 
etiologii.

https://exesystem.pl/



FUNKCJE WYKONAWCZE

Funkcje wykonawcze (zarządczo-kontrolne) pełnią wiodącą rolę w 
regulacji świadomego, celowego i efektywnego zachowania człowieka, 
szczególnie w nowych, niestereotypowych sytuacja, w tym - społecznych 
(Evans, 2003).



TERAPIA FUNKCJI WYKONAWCZYCH
1. Funkcje uwagi (selektywność, przełączanie, podzielność) i pamięć operacyjna.

2. Inicjowanie i hamowanie reakcji (stereotypowych, popędowych, 
nieskutecznych).

3. Planowanie i organizacja celowego działania, monitorowane własnych 
aktywności oraz dostosowywanie planu działania do zmieniających się 
warunków.

4. Znajomość i stosowanie się do norm funkcjonowania społecznego.



REKOMENDACJE EKSPERTÓW
ExeSystem został stworzony w oparciu o rekomendacje ekspertów odnoszące się do 
terapii dysfunkcji wykonawczych:

•  ćwiczenia strategii metakognitywnych

• ćwiczenia strategii rozwiązywania problemów i ich zastosowania w codziennych 
sytuacjach

• ćwiczenia strategii zapamiętywania

• ćwiczenia funkcji uwagowych

• interwencje wspomagane komputerowo



ZALETY PROGRAMU
1. Zadania zbliżone do realnych sytuacji, propozycje sposobów rozwiązania zadań oraz 

konstruktywna informacja zwrotna umożliwiają modelowanie prawidłowych zachowań 
w codziennym funkcjonowaniu.

2. Wspólny system oceny dla wszystkich modułów umożliwiający precyzyjną ocenę 
postępów. 

3. Wykorzystanie ekranu dotykowego oraz funkcji zwiększających dostępność programu 
dla osób z innymi niepełnosprawnościami (zaburzenia wzroku, motoryczne).

4. Dwie możliwości korzystania z programu: wersja stacjonarna oraz wersja online.



ĆWICZONE FUNKCJE - MODUŁY
Funkcje wykonawcze Moduły Exe-System

Funkcje uwagi,
pamięć operacyjna

Segregowanie śmieci
Przeprowadzka

Wycieczka rowerowa

Planowanie i rozwiązywanie 
problemów

Sprawa do załatwienia
Pakowanie walizki

Biletomat
Strategie zapamiętywania Strategie pamięciowe

Społeczne poznanie Uważny obserwator



8 MODUŁÓW



FUNKCJE UWAGI / PAMIĘĆ OPERACYJNA



PLANOWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 



STRATEGIE  ZAPAMIĘTYWANIA



POZNANIE  SPOŁECZNE



PRZEBIEG ZADAŃ

1. Instrukcja wprowadzająca

2. Zadanie

3. Prezentacja wyniku

4. Ocena stopnia trudności zadania

5. Informacja o zmianie poziomu trudności



OPCJE PROGRAMÓW
• poziomy trudności zadań

• progi poprawnie i błędnie wykonanych zadań powodujących zmianę 
poziomów trudności

• sposób prezentacji instrukcji (wzrokowa / słuchowa / wzrokowo-słuchowa) oraz 
jej zakres (pełna / skrócona)

• blokowanie powrotu do instrukcji



PREZENTACJA PROGRAMU



1. SEGREGACJA ŚMIECI

























2. PRZEPROWADZKA













3. WYCIECZKA ROWEROWA











4. STRATEGIE PAMIĘCIOWE















5. BILETOMAT















6. SPRAWA DO ZAŁATWIENIA









7. PAKOWANIE WALIZKI













8. UWAŻNY OBSERWATOR







Dziękuję za uwagę

Szczepan Iwański
iwanski@ipin.edu.pl


