TERAPIE
NEUROMOTORICKÉ
NEZRALOSTI
METODOU INPP
ROČNÍ KURZ
STAŇTE SE CERTIFIKOVANÝM
ODBORNÍKEM INPP
Pro koho je kurz je určený:


O INPP TERAPII
NEUROMOTORICKÉ
NEZRALOSTI

pro odborníky, kteří pracují s dětmi se specifickými
výchovně-vzdělávacími potřebami nebo dospělými
s psychickými problémy

Co se na kurzu naučíte:


používat diagnostické a terapeutické metody vyvinuté v Institutu neurofyziologické psychologie
(INPP) v Chesteru



diagnostikovat, zda jsou potíže klienta podmíněné
nedostatečným fungováním centrální nervové soustavy v oblasti senzomotorické integrace a rovnováhy



poskytnout intervenci zaměřenou na podporu rozvoje CNS a odstranění zjištěných příčin obtíží

Jaké sú požadavky na frekventanty kurzu:


minimálně první stupeň vysokoškolského vzdělání



odborná kvalifikace a aspoň pětiletá praxe v oblasti
pedagogiky, zdravotnictví nebo psychologie, včetně
fyzioterapie, léčebné pedagogiky a logopedie

Místo konání kurzu: Pr aha
Trvání kurzu: ku r z tr vá jeden školní r ok a pr obíhá formou 4 několikadenních modulů. Začínáme v
září 2016.
Cena kurzu: 2 400,- €. Platba je možná za jednotlivé moduly: 650,- € za 1 modul.
Podrobnější informace o kurzu a přihlášku najdete na:
www.inpp.cz.
Vaše případné otázky rádi zodpovíme emailem na
inpp@socioterapia.sk nebo telefonicky v ČR na
telefonním čísle +420 723 186 730 (Mgr. Naďa Jurečková) a v SR na telefonním čísle +421 908 907 585
(Mgr. Viera Lutherová).

INPP terapie neuromotorické nezralosti pomáhá dětem a dospělým, jejichž potíže jsou způsobené
přetrváváním nezralých novorozeneckých a nerozvinutím zralých
posturálních reflexů, které negativně ovlivňují činnost CNS. Narušený vývoj reflexů a dozrávání
CNS byl zjištěný u lidí s poruchami učení, chování a pozornosti,
při narušené komunikační schopnosti, pervazivních vývojových
poruchách autistického spektra,
úzkostných poruchách nebo u dětí
ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Pokud se u klienta potvrdí, že jeho
potíže mají neurologický základ,
jsou v rámci individuálního programu cvičení indikovaná jednoduchá každodenní cvičení. Program je neinvazívní, bez farmakoterapie a i když je dlouhodobý,
jednotlivá cvičení jsou časově,
prostorově a fyzicky nenáročná.
Zlepšení funkčnosti na neurologické úrovni se pozitivně promítá
do celkového fungování a postupného zmírňování potíží klienta.
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