ŠKOLNÍ INTERVENČNÍ PROGRAM INPP

Výzkumy opakovaně potvrzují, že neuromotorická nezralost souvisí s obtížemi dětí v oblasti
vzdělávání i v sociální oblasti. Úroveň ovládání rovnováhy, fyzické obratnosti, manuální dovednosti, integrace primitivních reflexů a stupeň rozvoje posturálních reflexů ovlivňují i výsledky
dítěte ve škole. Institut neurofyziologické psychologie (INPP) vyvinul specifický program zaměřený na identifikaci, hodnocení a nápravu neuromotorické nezralosti ve školních podmínkách.
Jednodenní kurz je určen zejména pro pedagogy (MŠ, ZŠ, SZŠ a SŠ), speciální pedagogy, školní
a poradenské psychology a jiné odborníky pracující s dětmi. Během jednodenního kurzu si účastníci osvojí teoretické základy potřebné pro používání školního programu a naučí se používat
program i prakticky. Součástí kurzu je baterie screeningových testů, pomocí kterých odborníci
budou umět identifikovat ty děti, u kterých je příčinou jejich potíží neuromotorická nezralost a
pro které může být tento program nápomocný. Naučí se, jak aplikovat jednoduchý program vývojových cvičení, který nepřesáhne 10-15 minut denně.
Přínos neurovývojové terapie se již dostává do povědomí mnoha odborníků z řad psychologů, speciálních
pedagogů, učitelů, vychovatelů, ale i pediatrů. Jde totiž o unikátní způsob nápravy poruch učení a chování i dalších fyzických či mentálních problémů bez použití farmak, pouze prostřednictvím tělesných
cvičení, díky kterým si dítě může zopakovat vývojové fáze a jeho mozek tak dostane druhou šanci - dozrát
na úroveň odpovídající jeho věku. Právě nezralost u dětí i dospělých limituje jejich reálný fyzický i mentální výkon a nedovolí využít naplno zejména jejich duševní potenciál.
Výskyt poruch učení a chování se v populaci stále zvyšuje a je tedy v zájmu celé společnosti tento stav napravit! To vědí všichni odborníci, kteří pracují s dětmi. Poznatky z kurzu lze využít pro cvičení s dětmi ve škole, anebo k identifikaci dětí, kterým by mohla prospět individuální neurovývojová terapie pod vedením někoho z vyškolených odborníků INPP, jejichž počet se v ČR rok od roku zvyšuje.

Kurz se bude konat v Praze dne 19.5.2022 od 9 do 17 hodin.
Lektor MUDr. Ivan Juráš je odborným garantem metody INPP pro oblast ČR a SROV.
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