
pre:  

učiteľky MŠ,       
učiteľky I. stupňa,              
špeciálnych ped.,          
učiteľov TV, 
vychovávateľov. 
- nezrelosť CNS, 
neuromotorická nezrelosť,  

- senzorické problémy u detí, 

- nezrelosť CNS a súvislosti    
s udržaním pozornosti, 
vývinom grafomotoriky, reči, 
učením, reguláciou správania   
a vývinom porúch u detí, 

- identifikácia nezrelosti CNS a senzorických problémov, včasný záchyt 
detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

- stimulačné  aktivity pre deti s nezrelou / slabo organizovanou CNS, 
odporúčania pre prax,  orientácia v terapiách stimulujúcich CNS, 

- dôraz na praktickú stránku, príklady z praxe, krátke kazuistiky. 
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Vývinová nezrelosť u detí predškolského         
a mladšieho školského veku: 

teória, diagnostika, stimulácia

JEDNODŇOVÝ SEMINÁR 5.12. 2018

Seminár 
organizuje: 

BALANS poradňa 
zdravého vývinu  

v spolupráci s 

Centrum ŠPP 
pri ŠZŠ 

Rimavská 
Sobota  

a 

Mestským 
úradom 

Rimavská 
Sobota

Kontaktná 
osoba:  

Viera Lutherová 

0908 907 585 

www.balans.help  

viera.lutherova@balans.hel
p 

KDE? 
Rimavská 

Sobota 
Mestský úrad 

Svätoplukova 
389/9 

KEDY? 

5. december 

2018 

streda 

ÚČASTNÍCKY 
POPLATOK  
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Program seminára: 
POZOR! pre absolventov seminára Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde? - časť seminára - prvá 
hodina - je rovnaká. 

8:30       registrácia účastníkov 

9:00  I. blok: neuromotorická nezrelosť - abnormálny vývin reflexov, motorické deficity a  dopady na 
zrakové vnímanie, pozornosť, jemnú motoriku, vývin reči a reguláciu správania. Problémy so 
senzorickým spracovávaním: hyper/hyposenzitivita. 

10:30       prestávka 

11:00  II. blok: Praktická časť: práca so skríningovým dotazníkom, diagnostika neurofyziologických 
príčin zaostávania, odporúčania: komunikácia s rodičom, tipy na reguláciu správania, terapeutické 
intervencie - odporúčania pre rodiča,  pre prácu v triede, krátke kazuistiky. 

12:30  obedná prestávka 

13:30  III. blok: Praktická časť - aktivity pre rozvoj motorických zručností, posilnenie vestibulárneho 
aparátu, propriocepcie, okulomotoriky, oromotoriky, motoriky prstov a mozočkových funkcií. Diskusia. 

15:30 záver stretnutia 

Inštrukcie pre prihlásenie a organizačné informácie 

Počet účastníkov je limitovaný maximálne 35 ľudí. Na seminár sa prihlasujte na: 
viera.lutherova@balans.help. Obratom získate informácie k úhrade poplatku (najneskôr do 
28.11.2018). Účastník získava Osvedčenie o absolvovaní, nezískava kredity. Faktúru 
vystavím na požiadanie. Obed nie je zabezpečený, v cene je malé občerstvenie a materiály. 
Stravovanie: reštaurácie Čierny Orol a Fontána 3 min pešo.
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SEMINÁR                      VÝVINOVÁ NEZRELOSŤ U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO A MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU                             
5.12. 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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