
 

CURS DE LICENȚIERE 

PENTRU BATERIA DE EVALUARE NEUROPSIHOLOGICĂ LA COPII 3-12 ANI 

N E P S Y 

 
 

 
Locație: CJRAE Iași 
 
Data: 22 noiembrie 2016/ 9-18 
 
Grup țintă: 10 profesori consilieri școlari din CJAPP și din CȘAPP licenţiați 
în psihologie. 
 
Formatori: 
 
MIRCEA MICLEA – Manager general SC COGNITROM 
JULIA AVRAM – Cercetător, psihoterapeut, consilier genetic 
 

 
Beneficii: Dobândirea de compentenţe în utilizarea Bateriei de evaluare neuropsihologică a dezvoltării copiilor  
cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani 
 
Mod de desfășurare: Cursul s-a desfășurat în format blended learning, după cum urmează: 

 
I. Activități teoretice: 3 ore; 

1. Nepsy: Structură, utilizare, caracteristici, arhitectură, conţinut, utilizare 
2. Evaluarea funcțiilor neuropsihologice din următoarele domenii: atenție/ funcții executive, memorie și 

învățare, limbaj, funcționare senzorio-motorie, procesare vizuo-spațială. 
3. Diagnoza profilului normal și a celui atipic de dezvoltare neuropsihologică a copilului. 
4. Fundamentarea științifică a intervenției remediale precoce. 
5. Analiza longitudinală a dezvoltării neuropsihologice a copilului. 

II. Aplicații: 5 ore. 
1. Efectuare teste: 

a. Atenția vizuală 
b. Atenția auditivă 
c. Construcția din cuburi 
d. Copierea desenului 
e. Denumirea părților corpului 
f. Fluența verbală 
g. Imitarea pozițiilor mâinii 
h. Înțelegerea instrucțiunilor 
i. Memoria narativă 
j. Precizia vizuomotorie 
k. Procesarea fonologică 
l. Repetarea propozițiilor 
m. Secvențe motorii manuale 

n. Secvențe neuromotorii 
o. Statuia 
p. Bătaia ritmică a degetelor  
q. Discriminarea degetelor  
r. Fluența desenului 
s. Găsirea drumului 
t. Învățarea listei 
u. Memoria deselor 
v. Memoria numelor  
w. Numire rapidă 
x. Repetarea cuvintelor fără sens 
y. Săgeți 
z. Turnul



 
2. Realizare de rapoarte de evaluare psihologică a dezvoltării neuropsihologice pentru cele 5 domenii 

funcționale: 
a. atenție/ funcții executive 
b. memorie și învățare 
c. limbaj 
d. funcționare senzorio-motorie 
e. procesare vizuo-spațială. 

 
 
Evaluare/licențiere: promovarea examenului de evaluare a cunoştinţelor și competențelor dobândite la cursul 
organizat de furnizor pentru utilizarea Bateriei de evaluare neuropsihologică a dezvoltării copiilor cu vârste cuprinse 
între 3 și 12 ani (NEPSY). 
 
 
 
 

 


