INPP TERAPIA
NEUROMOTORICKEJ
NEZRELOSTI
Na jeseň 2020
otvárame ročný kurz
pre INPP certifikovaných odborníkov
Pre koho je kurz je určený:
•

pre odborníkov, ktorí pracuju s deťmi so specialnymi
vychovno-vzdelavacími potrebami alebo dospelymi
so psychickymi problemami

Čo sa na kurze naučíte:
• pouzívať diagnosticke a terapeuticke metody vyvinute v Institute neurofyziologickej psychologie (INPP)
•

diagnostikovať, ci su ťazkosti klienta podmienene
nedostatocnym fungovaním centralnej nervovej sustavy v oblasti senzomotorickej integracie
a rovnovahy

•

poskytnuť intervenciu zameranu na podporu rozvoja
CNS a odstranenie zistenych prícin ťazkostí

Aké sú požiadavky na frekventantov kurzu:
•

minimalne prvy stupen vysokoskolskeho vzdelania

•

odborna kvalifikacia a aspon paťrocna prax v oblasti
pedagogiky, zdravotníctva alebo psychologie, vratane
fyzioterapie, liecebnej pedagogiky a logopedie

Miesto konania kurzu: Bratislava

Trvanie kurzu: kurz trva jeden skolsky rok a prebieha
formou 4 viacdennych modulov.
Cena kurzu: 2 400,- €
Podrobnejsie informacie o kurze a prihlasku najdete na:
http://inpp.online/rocny-kurz/
Vase prípadne otazky radi zodpovieme emailom na monika.gregussova@inpp.online alebo telefonicky v SR
na telefonnom císle +421 908 028 058 (Mgr. Monika
Gregussova) a v CR na telefonnom císle +420 723 186
730 (Mgr. Naďa Jureckova).

Inštitút psychoterapie a socioterapie
Levocska 3, 851 01 Bratislava, ICO: 31 817 530
www.socioterapia.sk

O INPP TERAPII
NEUROMOTORICKEJ
NEZRELOSTI
INPP terapia neuromotorickej nezrelosti pomaha deťom a dospelym, ktorych ťazkosti su sposobene
pretrvavaním nezrelych novorodeneckych a nerozvinutím zrelych
posturalnych reflexov, ktore negatívne ovplyvnuju cinnosť CNS. Naruseny vyvin reflexov a dozrievania
CNS bol zisteny u ľudí s poruchami
ucenia, spravania a pozornosti, pri
narusenej komu-nikacnej schopnosti, pervazívnych vyvinovych poruchach autistickeho spektra, uzkostnych poruchach alebo u detí zo
socialne znevyhodneneho prostredia.
Ak sa u klienta potvrdí, ze jeho ťazkosti maju neurologicky zaklad, su
v ramci individualneho pro-gramu
cvicení indikovane jedno-duche
kazdodenne cvicenia. Program je
neinvazívny, bez farmakoterapie a
hoci je dlhodoby, jednotlive cvicenia su casovo, priestorovo a fyzicky
nenarocne. Zlepsenie funkcnosti na
neuro-logickej urovni sa pozitívne
premieta do celkoveho fungovania
a postupneho zmiernovania ťazkostí klienta.

