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Seminár orgánizuje porádná
BALANS v spolupráci
so Zákládnou skolou pre
ziákov so SP v Kremnici.

Poplatok: 20€
Kontáktná osobá:
Vierá Lutherová
0908 907 585,
vierdá.f@máil.com

Neuromotorická nezrelosť – príciny á dosledky
Neurofyziologicke príciny náruseniá pozornosti (ADHD),
vyvinu reci, specifickych skolskych zrucností (tzv. poruchy
uceniá) á motorickeho vyvinu
Nárusenie senzorickych á motorickych funkcií – dopády ná
vzdelávánie
Neurofyziologicke dysfunkcie á sociálno-emocionálne
problemy + ine nestándárdne prejávy
Sekundárná neurotizáciá detí so SVVP á jej prevenciá
Čo pozádováť od psychologá á speciálneho pedágogá?
Skolske prográmy: INPP skolsky intervencny prográm
á Skolsky prográm Johánsenovej áuditívnej stimulácie
Moznosti individuálnej terápie (INPP terápiá á JIAS)
Diskusiá

INFÓRMÁCIE

Cieľová skupina:
predovsetkym uciteliá I. á II.
stupná
speciálni pedágogoviá
skolskí psychologoviá
studenti tychto odborov

O

PRIHLÁSENÍ

A

PROGRAME

Seminár lektoruje:
Mgr. et Mgr. Viera Lutherová
Psychologická á uciteľká, má skusenosti s deťmi so speciálnymi
vychovno-vzdelávácími potrebámi. Prevádzkuje porádnu BALANS, je
certifikovánou odborníckou á zároven koordinátorkou pre SR v INPP
metode. Reálizuje sluchove treningy metodou JIAS. Venuje sá
individuálnej terápii detí s vyvinovym záostáváním.

Program seminára:

Cieľ seminára:
- vedieť identifikováť ziáká

80:30

registráciá ucástníkov

so SVVP

9:00

I. blok - neuromotorická nezrelosť, jednotlive náruseniá senzorickych á motorickych funkcií, ich dopád ná kognitívne funkcie;

- zlepsiť porozumenie
fungovániu ziákov so SVVP

10:30

prestávká

- blizsie sá oboznámiť

11:00

II. blok - dopády neuromotorickej nezrelosti á/álebo dysfunkcií
ČNS ná sociálno-emocionálnu oblásť, spoluprácá so speciálnym

s jednotlivymi dysfunkciámi

pedágogom á psychologom, problemátiká sekundárnej neurotizá-

ČNS

cie ziáká;

- vedieť lepsie prisposobiť
vyukove á testovácie

12:30

obedná prestávká

postupy

13:00

III. blok - identifikáciá ziáká so SVVP, intervencie v skolskom
prostredí, moznosti individuálnej terápie, diskusiá;

- oboznámiť sá s dostupnymi
intervenciámi

Inštrukcie pre prihlásenie :
ná seminár sá prihlásujte ná emáilovej
ádrese: vierda.f@gmail.com.
Obrátom získáte informácie k uhráde
poplátku. Zá prihláseneho je
povázovány ucástník áz po uhrádení
poplátku. Pocet miest je obmedzeny.
Poplátok je nutne záplátiť nájneskor
do 15.10.2016.
Do správy pre príjemcu uveďte
meno/mená účastníkov.
Fákturu vystávíme ná poziádánie.
Úcástník nezískává kredity. Úcástníci
dostánu osvedcenie o ábsolvování.

14:30

záver stretnutiá, spátná vázbá

