
Prečo sa dieťu 
nedarí v škole 
alebo v škôlke?  
-  Neobratnosť, 

problémy s rečou, 
afekty, senzorická 
precitlivelosť - signály 
budúcich školských 
problémov. 

-  Na seminári sa naučíte včas rozpoznať oneskorené 
dozrievanie nervového systému a riziko rozvoja porúch 
pozornosti alebo špecifických porúch učenia z bežných 
prejavov detí v triede. 

-  Získate doplňujúce nástroje k presnejšej diagnostike nezrelosti 
CNS - orientačné testovanie a dotazník. 

- Odnesiete si nielen súbory aktivít pre rozvoj jednotlivých 
oblastí fungovania CNS, ale naučíte sa aj princípy stimulácie. 

- Dobre sa zorientujete medzi dostupnými terapiami a 
programami pre školy, ktoré stimulujú CNS. 

- Zlepšíte si zručnosti práce s deťmi s vývinovými poruchami 
intelektu, motoriky, reči, pozornosti, “dyskami” a PAS. 
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Vývinová nezrelosť v predškolskom              
a mladšom školskom veku (MŠ, ŠMŠ, ZŠ, ŠZŠ) 

teória - diagnostika - stimulácia 

DVOJDENNÝ SEMINÁR 5. - 6. 11. 2019

Seminár 
organizuje: 

v spolupráci s 

SZŠ                 
pre deti s ADHD 

Kontaktná osoba 
na prihlásenie:  

Viera Lutherová 

+421 908 907 585 

viera.lutherova@balans.
help 

KDE? 
SZŠ pre deti s ADHD 

Bernolákova 21 

Prešov

KEDY? 
5. - 6. november  

2019 

9:00 - 14:30 

ÚČASTNÍCKY 
POPLATOK? 
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Program 1. deň 

8:30 registrácia účastníkov 

9:00 - 12:00 I. blok: neuromotorická nezrelosť - abnormálny vývin reflexov. Predpoklady 
dobrého akademického výkonu: senzomotorická integrácia, vestibulárne funkcie. 
Pozorovateľné prejavy narušenej funkcie u detí v triede, princípy stimulácie, konkrétne 
aktivity, praktické odporúčania do triedy, krátke kazuistiky a diskusia. 

12:00 - 13:00 obedová prestávka 

13:00 - 14:30 II. blok Predpoklady akademického výkonu: zrakové vnímanie, okulomotorické 
zručnosti. Prejavy narušenej funkcie, princípy stimulácie, aktivity, praktické odporúčania, 
kazuistiky a diskusia. 

Program 2. deň 

9:00 - 12:00 III. blok Predpoklady akademického výkonu: sluchové spracovávanie, bilaterálna 
integrácia, propriocepcia, zmyslová hypo/hypersenzitivita. Prejavy narušenej funkcie, princípy 
stimulácie, aktivity, praktické odporúčania, kazuistiky a diskusia. 

12:00 - 13:00 obedová prestávka 

13:00 - 14:30 IV. blok Predpoklady akademického výkonu: motorika (grafomotorika, 
oromotorika), mozočkové funkcie. Prejavy narušenej funkcie, princípy stimulácie, aktivity, 
odporúčania. Komunikácia s rodičom. Prehľad dostupných neurovývinových terapií (INPP, 
JIAS, Tomatis, TSMT a pod.) a školských stimulačných programov. 

Inštrukcie pre prihlásenie a organizačné informácie 

Na seminár sa prihlasujte e-mailom na viera.lutherova@balans.help. Obratom dostanete inštrukcie                 
k zaplateniu účastníckeho poplatku. Faktúru vystavujem na požiadanie, inak dostane účastník potvrdenie      
o zaplatení na seminári. V cene sú materiály a malé občerstvenie. Za seminár získavate osvedčenie, 
nezískavate kredity.  Stravovanie: Dubník Pizza/Restaurant, 2 min pešo. Doprava: trolejbus č. 4, konečná 
zastávka: Pod Šalgovníkom. Doplňujúce informácie na čísle 0908907585.
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LEKTORKA SEMINÁRA: MGR. ET MGR. VIERA LUTHEROVÁ 
Psychologička a bývalá učiteľka, má skúsenosti s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. Prevádzkuje súkromnú psychologickú poradňu BALANS v Kremnici. Je certifikovanou 
odborníčkou a zároveň koordinátorkou pre INPP metódu na Slovensku. Pracuje aj s metódami sluchovej 
stimulácie JIAS, Tomatis a Bilaterálnej integrácie. 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 IPS.
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