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 BLOK SZKOLENIOWY WSTĘPNY: 
Ogólna charakterystyka i podział MPDz (mózgowe porażenie dziecięce), skale oceny 
niepełnosprawności ruchowej (metody oceny poziomu funkcjonowania dziecka z MPDz) 
oraz przedstawienie metod fizjoterapeutycznych pracy z dziećmi z problemami 
neurologicznymi. 

 BLOK SZKOLENIOWY PIERWSZY: 
A. Część teoretyczna: 
Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm 
postępowania terapeutycznego w obustronnym porażeniu kurczowym. Studium 
przypadku 
Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm 
postępowania terapeutycznego w porażeniu połowiczym. Studium przypadku 

     Spotkanie z terapią w Ośrodku Kształcenia Kadr ATENA 
 

Szkolenie teoretyczno-warsztatowe 
 

Temat: Terapia i  wybrane elementy rehabilitacji motoryki ręki 
dzieci z zaburzeniami rozwoju – II stopień 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują lub planują rozpocząć pracę z dziećmi z MPDz i w związku z 
tym chcą pogłębić swoją wiedzę na temat rozwoju i terapii motoryki małej dzieci z MPDz. (Mózgowe 
porażenie dziecięce) 

Warunkiem uczestnictwa w II stopniu jest wcześniejszy udział w I stopniu szkolenia! 

 
 

 

 
 
 

Niechęci do podejmowania czynności 
manualnych.  

 

Problemach z nauką czynności samoobsługowych. 

 
Występowania obniżonego lub podwyższonego 
napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej 

oraz obręczy barkowej. 

Trudności z koordynacją obu rąk podczas różnych 

czynności manipulacyjnych. 

 
Wykonywanie czynności niedbale, niezgrabnie,  
zbyt wolno albo za szybko. 

http://www.atena-szkolenia.pl/
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B. Zajęcia praktyczne: 
Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w obustronnym porażeniu kurczowym do 
osiągnięcia określonej funkcji motorycznej 
Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w porażeniu połowiczym do osiągnięcia 
określonej funkcji motorycznej 

 BLOK SZKOLENIOWY DRUGI: 
A. Część teoretyczna: 
Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm 
postępowania terapeutycznego w postaci móżdżkowej. Studium przypadku 
Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm 
postępowania terapeutycznego w obustronnym niedowładzie połowiczym. Studium 
przypadku 

B. Zajęcia praktyczne: 
Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w postaci móżdżkowej do osiągnięcia 
określonej funkcji motorycznej 
Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w obustronnym niedowładzie połowiczym 
do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej 

 BLOK SZKOLENIOWY TRZECI: 
Zajęcia praktyczne - praca zespołowa w grupach: 
Przeprowadzenie analizy studium przypadku dziecka zorientowanego na osiągnięcie 
wyznaczonego celu. 
Zaplanowanie sesji terapeutycznej na "dziś i na jutro." 
Dobór technik, metod i stymulacji (elementy metody NDT, SI, terapii manualnej, masażu 
klasycznego oraz Shantali) 

 
 
Szkolenie prowadzimy we współpracy z Gdańską Pracownią Pomocy Pedagogicznej Psychologicznej 
Terapeutycznej  (GPP). Zajęcia prowadzi:  

 
 Fizjoterapeuta - absolwent Akademii Medycznej (Gdańsk, Warszawa) 
 Instruktor hipoterapii 
 Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce, Niemczech i Anglii 

 
Ukończyła między innymi: 

 The Bobath Concept 
 NDT Bobath dla dzieci 
 NDT Bobath Baby dla niemowląt 
 PNF Basic (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja) 
 PNF w skoliozach 
 Medical Taping Concept in Paedtiatrics 
 I stopień Integracji Sensorycznej 
 Kurs Thera- Band Academy -ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem 

przyborów thera-band. Gdańsk 
 I moduł Tkanek Ciechomskiego 
 Interdyscyplinarne leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcy 

 
 

http://www.atena-szkolenia.pl/
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Uczestnicy otrzymają : materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończenia szkolenia 
 
Na szkolenie należy zabrać: 

 wygodny strój, obuwie zamienne lub grube "skarpeto-kapcie" 
 kserokopię poświadczającą posiadanie wymaganych kwalifikacji. ( Kursu I st.) 

 
Warunkiem uczestnictwa w II stopniu jest wcześniejszy udział w I stopniu szkolenia! 

 
 

 
 
Czas szkolenia: 10 godzin dydaktycznych 

Cena: 380 zł/osoby 

Termin: informacja zamieszczona w zakładce aktualności na stronie WWW. 
 

Miejsce szkolenia: Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena”, 76-200 Słupsk,  
                                 ul. Filmowa 2/6/A 

 

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest opłata szkolenia w całości minimum 
na 2 tygodnie przed szkoleniem  

 
Opłaty można dokonać  w siedzibie placówki lub na rachunek bankowy:  

 
PKO BP nr 71 1020 5558 0000 8902 3417 7346 

 

UWAGA!  
Zgłoszenia na kurs przyjmujemy poprzez strone internetową ( zakładka kontakty),  

pod nr telefonu: 501 657 200 w godz. 8:00 – 16:00  lub na adres mailowy: 
odk.atena@poczta.fm 

 
 

W przypadku nieruchomienia kursu zobowiązujemy się zwrócić wpłaconą kwotę  
na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponujemy inny termin 

szkolenia.  
Uwaga! Zaliczka jest zwracana tylko i wyłącznie w przypadku nieuruchomienia 

kursu. 
Rezygnacje z kursu OKK Atena przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę 
rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do OKK Atena. 

 
 

ZAPRASZAMY! 
 
 
 

http://www.atena-szkolenia.pl/
mailto:okkatena@poczta.fm

