
  

 
 
Zapraszamy Państwa na SZKOLENIE teoretyczno-warsztatowe:   
 

Praca z dzieckiem  
z wadami postawy i niewłaściwym napięciem mięśniowym 

 
Adresat: terapeuci SI, terapeuci ręki, terapeuci INPP, terapeuci BI(integracji bilateralnej), logopedai, 
nauczyciele WF-u,  
 
Cele: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności diagnozowania, profilaktyki i terapii dzieci z 
wadami postawy i niewłaściwym napięciem mięśnowym. 
 
Zakres realizowanych treści:  

1. Rozwój prawidłowy w 1 roku życia. 
2. Kształtowanie się wad postawy w wyniku 

nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego 
oraz szkodliwych nawyków ruchowych. 

3. Pozycjonowanie. 
4. Dziecko z obniżonym napięciem mięśniowym (w 

wieku 5-7 lat)  w: 
a. terapii SI, 
b. podczas zajęć terapeutycznych motoryki ręki,  
c. terapii integracji odruchowej,  
d. terapii pedagogicznej. 

5. Dziecko ze skoliozą w terapii: SI, podczas zajęć terapeutycznych: motoryki ręki, integracji 
odruchowej, pedagogicznych - wiek 5-7 lat. 

6. Praktyczne wykorzystanie pomocy, sprzętów  (dostępnych w gabinecie, sali SI,  
gimnastycznej)  w terapii dziecka z wadą postawy. 

Czas trwania kursu: 10 godz. dydakt. 
 
Cena: 350 zł/os. 
 
Osoba prowadząca warsztaty: Terapeuta i Trener Neurorozwoju INPP (certyfikat i licencja INPP) 
Terapeuta SI (certyfikat PSTIS), Wykładowca PSTIS Logopeda, Pedagog Specjalny – 
Oligofrenopedagog, Praktyk w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi: m.in. autyzmem, 
zespołem Aspergera, zespołami genetycznymi, zespołem Downa, opóźnieniem rozwoju mowy, 
posiada rekomendacje Senior Terapeuty i Instruktora SI w Polsce, psychologa klinicznego 
- mgr Zbigniewa Przyrowskiego - w zakresie diagnozy oraz planowania SI 
 
Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Grupa ograniczona do max. 12 osób. Termin - w zakładce 
Aktualności na stronie WWW. 
 
UWAGA! Zgłoszenia na kurs wraz z potwierdzeniem zapłaty przyjmujemy pod nr telefonu: 
59 841 38 55 w godz. 8:00 – 16:00  i adresem mailowym:   odk.atena@poczta.fm  
 
Opłatę za kurs uczestnik zobowiązany jest dokonać na rachunek bankowy Ośrodka  

Nr 50 1020 5558 1111 1203 5350 0064  lub w kasie w Ośrodka. 
 

Opłata nie ulega zwrotowi w przypadku niepodjęcia szkolenia przez Zgłaszającego. 

 
Miejsce: Ośrodek Doskonalenia Kadr „Atena” w Słupsku, ul. Filmowa 2 

lub w każdym miejscu, jeżeli zgłosi się grupa zorganizowana 
 

 


