v spolupráci s
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Spišský Hrhov

KURZ
Ak chceme, aby deti zvládali školu bez väčších problémov, musíme ich naučiť efektívne
prepájať pohyb (napr. písanie, čítanie atď) s myslením a senzorikou (počúvam výklad učiteľa, spájam
si informácie do súvislostí, ukladám do pamäte, alebo z nej vyťahujem to, čo je treba).
Ak nie sú naše pohyby dostatočne zautomatizované, aj naše myslenie tým bude negatívne
ovplyvnené a obmedzené. Obvykle vykonávame zautomatizované pohyby rukou (napr. pri písaní),
očami (napr. pri čítaní), alebo celým telom (napr. pri športe, alebo naopak v úplnom motorickom
pokoji). Pravdou je, že mnohé deti, ale aj dospelí nemajú dostatočné zručnosti na to, aby čo
najefektívnejšie dokázali prepájať kogníciu (myslenie) s motorikou (pohyb). Buď sa im nedarí v jednej,
alebo v druhej. Akoby jedna oblasť bola na úkor druhej. A toto je práve to, čo sa prostredníctvom
tohto skvelého programu pokúšame zmeniť
Školský program bilaterálna integrácia poskytuje vynikajúci základ pre prácu s rovnováhou,
hrubou motorikou, koordináciou, a to všetko s prepojením na zmyslové systémy a kogníciu.
Učíte v základnej či materskej škole? Ste špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ,
rodič či detský lekár? Kurz je určený výhradne pre odbornú verejnosť a má trvanie 1,5 dňa. Poskytuje
základné teoretické informácie o pohybovom programe bilaterálnej integrácie, spolu s praktickým
nácvikom súborov cvičení.
Ponúkame Vám riešenie! Posielajte prihlášky na scsphrhov@scsphrhov.sk 0905 522 759
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Obsah kurzu:
1.deň:

– teória / základy bilaterálnej integrácie a jej význam v procese vzdelávania
a psychomotorickom vývine
– diagnostika / hrubá motorika, koordinácia, úroveň bilaterálnej integrácie,
exekutívne funkcie a pod.
– 1. časť cvikov – praktický nácvik
2.deň:
– praktický nácvik cvikov bilaterálnej integrácie
– komplexný pohľad na klienta a jeho potreby – ako zostavovať program
Kurz je ukončený odovzdaním certifikátu. Materiálne potreby pre účasť na kurze: karimatka, alebo
deka, pohodlné oblečenie. Počet účastníkov je obmedzený. Maximálny počet účastníkov kurzu: 30
Cena kurzu 140 eur,- zahŕňa: certifikát, študijné materiály, občerstvenie, písacie potreby.
Tešíme sa na Vás

