Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena” w Słupsku
ul. Filmowa 2/6/A, 76-200 Słupsk
tel./fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 , k. 501 657 200
www.atena-szkolenia.pl e-mail: okkatena@poczta.fm
(wpis do Rejestru Instytucji Szkolących WUP w Gdańsku nr 2.22/00161/2005)

Zapraszamy Państwa na warsztaty:

Masaż Shantala
Adresat: rodzice/opiekunowie, nauczyciele, pracownicy żłobków i przedszkoli, nianie,
terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju, masażyści. psychologowie, logopedzi, położne,
wszyscy zainteresowani poszerzeniem wiedzy w zakresie pielęgnacji i masażu dzieci
i niemowląt

Cele: nabycie wiedzy i umiejętności oraz technik w masowaniu niemowląt i małych dzieci wg
metody Shantala

Zakres realizowanych treści:
Dzień 1:
• Historia masażu Shantala.
• Omówienie prawidłowego rozwoju dziecka 0 -3.
• Wpływ masażu na rozwój dziecka.
• Korzyści dla matki/osoby wykonującej masaż
wynikające z wykonywania masażu.
• Prawidłowa pielęgnacja małego dziecka.
• Metodyka zasady wykonywania masażu dziecka. Masaż krok po kroku.
Praktyczna nauka masażu dziecka.
Dzień 2:
• Powtórzenie technik masażu oraz praktyczne ćwiczenia - nabieramy biegłości
• Omówienie rozwoju sensorycznego dziecka 0-3.
• Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój ruchowy małego dziecka.

Czas trwania kursu: 10 godz. dyd. ( 2 dni) Zajęcia są w całości praktyczne –
obowiązuje wygodny strój!

Osoba prowadząca warsztaty: rehabilitantka, fizjoterapeutka której głównym obszarem
zainteresowań zawodowych są zaburzenia integracji sensorycznej oraz rehabilitacja małych
dzieci i niemowląt. Absolwentka studiów podyplomowych Wczesnej Interwencji
i Rehabilitacji małych dzieci, specjalista diagnozy i terapii zaburzeń SI (Z.Przyrowski),
terapeuta metody NDT - Bobath-Baby, Vojty, kinesiotapingu, terapii neurorozwojowej NDTBobath, metody werbo-tonalnej w pracy z małym dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy
i wielu innych.

Cena: 350 zł/osoby Grupa ograniczona do max. 12 osób.
Termin : informacja zamieszczona w zakładce aktualności na stronie WWW.
Miejsce: Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena” w Słupsku, ul. Filmowa 2/6/A
Opłaty należy dokonać w wyznaczonym terminie przelewem na rachunek bankowy
PKP BP SA Nr 50 1020 5558 1111 1203 5350 0064

Żeby zmieniło się nasze życie, musimy najpierw zmienić samych siebie!

