
 
Ciele seminára 

pre učiteľov I. a II. stupňa, 
špeciálnych pedagógov, 
výchovných poradcov, 
detských psychológov ale aj 
rodičov detí so ŠVVP: 

- zlepšiť porozumenie fungovaniu žiakov so ŠVVP, 

- naučiť sa lepšie prispôsobiť metodiku žiakom so ŠVVP, 

- vedieť identifikovať neuromotoricky nezrelého žiaka            
a žiaka s problémami v sluchovom spracovávaní,  

- oboznámiť sa s dostupnými intervenciami stimulujúcimi 
dozrievanie CNS pre školu aj individuálnu terapiu, 

- zlepšiť spoluprácu učiteľ - rodič - špeciálny pedagóg. 

�1

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

JEDNODŇOVÝ SEMINÁR STREDA, 16. MÁJ 2018

Seminár 
organizuje: 

BALANS 
poradňa 
zdravého 

vývinu  
Kremnica 

Kontaktná 
osoba:  

Viera Lutherová 

0908 907 585 

www.balans.help  
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Nobelova 16
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Program seminára: 
8:30       registrácia účastníkov 

9:00  I. blok: neuromotorická nezrelosť, ako 
dieťa so ŠVVP spracováva zrakové, sluchové 
informácie a ich dopad na poznávacie fukcie 

10:30       prestávka 

11:00  II. blok: narušenia motorických funkcií  
a ich dopad na poznávacie schopnosti, vývin reči a sociálno-emocionálnu oblasť, súvislosti                    
s poruchami učenia, pozornosti, správania a autistického spektra, spolupráca rodič-učiteľ-
dieťa-škola, krátke kazuistiky, príklady z praxe 

12:30  obedná prestávka 

13:30  III. blok: problematika sekundárnej neurotizácie žiaka, identifikácia žiakov s neuro-
fyziologickými príčinami zlyhávania, intervencie INPP a JIAS v domácom a školskom 
prostredí, diskusia, počas prestávok a skončení osobné konzultácie. 

15:00 záver stretnutia 

Inštrukcie pre prihlásenie a organizačné informácie 

Na seminár sa prihlasujte na: viera.lutherova@balans.help. Obratom získate informácie           
k úhrade poplatku (najneskôr do 9.5. 2018). Účastník získava Osvedčenie o absolvovaní, 
nezískava kredity. Faktúru vystavím na požiadanie. Obed nie je zabezpečený, v cene je malé 
občerstvenie a materiály. Stravovanie: obed možný v reštaurácii Hanoi Garden (3min), a 
Sfinga (4 min) Doprava: autobus 51 z Trnavského mýta, zastávka Eu. vzd. akadémia. 
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SEMINÁR                     AKO ROZUMIEŤ DEŤOM, KTORÝM TO NEJDE?                                   16. MÁJ 2018 

LEKTORKA SEMINÁRA  
Mgr. et Mgr. Viera Lutherová 

Psychologička a učiteľka, má skúsenosti s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Prevádzkuje súkromnú poradňu BALANS v Kremnici. Je certifikovanou odborníčkou a koordinátorkou 
pre INPP metódu na Slovensku. Pracuje aj metódou sluchovej stimulácie JIAS. Venuje sa individuálnej 
terapii detí s vývinovými poruchami a psychickými ťažkosťami. Prednáša, lektoruje programy pre 
pomáhajúce profesie a pravidelne publikuje v časopisoch Dobrá škola a Dieťa. Je členkou Inštitútu 
psychoterapie a socioterapie.
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