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Początek

Program ExeSystem powstał w wyniku realizacji projektu, 

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 „Projekty 

B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i 

prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.



Rehabilitacja neuropsychologiczna

Bardzo istotne jest prowadzanie do programu rehabilitacji ćwiczeń imitujących 

sytuacje codzienne, które są ważne dla usamodzielnienia chorego.

Zalecane jest wprowadzanie ćwiczeń wspomaganych komputerowo, 

zawierających filmy, rysunki, zdjęcia itd. Są one przydatne w modelowaniu 

zachowań i działań złożonych optymalizujących podejmowanie decyzji w 

różnych sytuacjach oraz rozwiązywanie nowych, nietypowych problemów.



Użyteczność programu

Przeprowadzona obserwacja:

• 3 neuropsychologów doświadczonych w rehabilitacji

• 15 dorosłych pacjentów z dysfunkcjami wykonawczymi

• Ocenie poddano 73 cechy programu

• Ważne aspekty programu takie jak zrozumiałość instrukcji i istoty zadań

oraz atrakcyjność graficznej strony ćwiczeń były wysoko ocenione



Użyteczność programu

Wyniki ze Skali Satysfakcji z Terapii:

Pacjenci wysoko ocenili poziom zadowolenia z ćwiczeń i ich atrakcyjność 

deklarując chęć kontynuacji terapii za pomocą tego narzędzia



8. Uważny obserwator

Jesteśmy istotami społecznymi, żyjemy wśród innych ludzi,
każdego dnia uczestniczymy w różnych sytuacjach. Idziemy do
pracy lub do szkoły, rozmawiamy z innymi osobami,
załatwiamy rozmaite sprawy, spotykamy się ze znajomymi,
żeby spędzić z nimi czas. Codziennie mijamy innych ludzi,
obserwujemy ich, czasami coś nam się podoba, innym razem
patrzymy zaskoczeni albo nawet oburzeni. Od dziecka uczymy
się, jak należy się zachowywać, co jest właściwe, a co nie jest.

Są to pewne zasady, nazywane normami społecznymi. Ale czy
wszyscy dobrze je znamy?

Proponujemy, żebyś sprawdził swoją znajomość takich norm.
Przyjrzyj się uważnie różnym sytuacjom i spróbuj ocenić
zachowanie przedstawionych osób.













Cel programu

Program ExeSystem ma na celu 
usprawnienie profesjonalnej pracy 
neuropsychologów, dostarcza 
im obszerną bazę ćwiczeń, dzięki której 
mogą tworzyć zindywidualizowany 
program terapii.

Ćwiczenia zawarte w programie obejmują 
umiejętności ważne w codziennym 
funkcjonowaniu, co sprzyja 
przenoszeniu efektów treningu na 
zachowania w naturalnych sytuacjach.
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Dziękuję za uwagę!


