POZÝVAME

VÁS

NA

JEDNODENNÝ

SEMINÁR:

Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde?
Neurofyziologické príčiny zlyhávania u detí
so ŠVVP

Cieľová skupina:

DÁTUM KONANIA:


01. 12. 2017

predovšetkým učitelia I. a II. štupňa, špečialňi pedagogovia,
školškí a poradeňškí pšýčhologovia, študeňti týčhto odborov

PIATOK
Cieľ seminára:
MIESTO KONANIA:

T R NAVA



vedieť jedňodučho ideňtifikovať ňeuromotoričký ňezreleho ziaka



zlepšiť porozumeňie fuňgovaňiu ziakov šo ŠVVP,

ODBORNÉ UČILIŠTE
I N T E R NÁT N E



blizšie ša obozňamiť š jedňotlivými ošlabeňiami a ičh dopadom

L O M O N O S OVOVA



zefektívňiť špolupraču učiteľ— špečialňý pedagog— pšýčholog,



vedieť lepšie prišpošobiť výukove a teštovačie poštupý,



obozňamiť ša š doštupňými iňterveňčiami.

2799/8

Šemiňar orgaňizuje
BALANŠ poradňa zdraveho
výviňu.

Účastnícky poplatok: 25€
pre študentov 20€
Koňtaktňa ošoba:
Viera Lutherova, 0908 907 585
viera.lutherova@balaňš.help

ňa ščhopňošť učiť ša,

INFÓRMÁCIE

O

PRIHLÁSENÍ

A

PROGRAME

Šemiňar lektoruje:
Mgr. et Mgr. Viera Lutherová
Pšýčhologička a učiteľka, ma škušeňošti š deťmi šo špečialňými
výčhovňo-vzdelavačími potrebami. Prevadzkuje poradňu BALANŠ,
je čertifikovaňou odborňíčkou a koordiňatorkou pre INPP metodu
v ŠR. Realizuje šlučhovu terapiu metodou JIAŠ. Veňuje ša
iňdividualňej terapii detí š výviňovými poručhami, poručhami
emočií a špravaňia.

Program seminára:
80:30

regištračia učaštňíkov

9:00

I. blok - ňeuromotorička ňezrelošť, jedňotlive ňarušeňia
zrakovýčh, šlučhovýčh a motoričkýčh fuňkčií a ičh dopad
ňa pozňavačie fuňkčie, kratke kazuištiký a príkladý z praxe;

10:30

preštavka

11:00

II. blok - dopadý dýšfuňkčií CNŠ ňa šočialňo-emočioňalňu
oblašť; šuviš š poručhami učeňia, pozorňošti, výviňu reči,
špravaňia a poručhami autištičkeho špektra; špoluprača
šo špečialňým pedagogom a pšýčhologom, problematika
šekuňdarňej ňeurotizačie ziaka;

12:30

obedňa preštavka

13:30

III. blok - ideňtifikačia ziaka š ňeurofýziologičkými príčiňami
zlýhavaňia, iňterveňčie v školškom proštredí, mozňošti
iňdividualňej terapie, diškušia;

15:00

zaver štretňutia, špatňa vazba

Inštrukcie pre prihlásenie :
ňa šemiňar ša prihlašujte ňa emailovej adreše: viera.lutherova@balans.help.
Obratom zíškate iňformačie k uhrade poplatku. Študeňti ša pri regištračii
preukazu kartou IŠIC, abý im bola akčeptovaňa zľava. V čeňe je zahňute male
občerštveňie. Obed ňie je zabezpečeňý, mozňošť štravovaňia
v reštauračiačh Olýmpia, Brooklýň alebo v ňakupňom čeňtre MAX, ktore šu
vzdialeňe do 10 miň. od miešta koňaňia.

BALANS
poradňa zdravého vývinu

0908 907 585
Dolná 49/21, Kremnica
www.balans.help

Poplatok je ňutňe zaplatiť ňajňeškor
do 20.11.2017.
Faktúru vystavíme na požiadanie. Účastník nezískava kredity, ale
osvedčenie o absolvovaní.

