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Zapraszamy Państwa na kurs - warsztaty

Bilateralna Integracja - program szkolny
wg Sheila Dobie
Program Bilateralnej Integracji stworzony został przez Sheila Dobie. Jest to indywidualny program
ćwiczeń,
który
poprzez
ruch
zachęca
ludzki
mózg
do
bardziej
efektywnego
i szybszego przetwarzania bodźców. Ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się.
Uczymy się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie
swojego ciała w przestrzeni i poznawać schemat swojego ciała, kierunkowość
i świadomość przestrzenną, tak potrzebne w nabywaniu umiejętności szkolnych. Bilateralna
integracja ułatwia wielozadaniowość, automatyzację ruchów, poprawia pamięć sekwencyjną i
planowanie ruchu (motoryki małej, dużej i oralnej), poprawia współpracę części ciała
w płaszczyznach : góra-dół, lewo-prawo, przód-tył. Program został opracowany w taki sposób, aby
dostarczyć stymulacji taktylnej, słuchowej i wzrokowej.

Adresat:
nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele nauczania zintegrowanego,
pedagodzy wspierający, specjaliści terapii pedagogicznej, nauczyciele wychowania
fizycznego, terapeuci integracji sensorycznej, psycholodzy, logopedzi, rodzice oraz
wszystkie osoby pracujące z dziećmi, które mają problemy z zaburzeniami procesów
integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami szkolnymi.
Cele szkolenia:
 zaprezentowanie doskonałego uzupełnienia różnych terapii ruchowych takich jak
integracji odruchów, integracji sensorycznej, terapii logopedycznej czy terapii
pedagogicznej,


zapoznanie z podstawami teoretycznymi Bilateralnej Integracji , wybranymi testami
diagnostycznymi oraz nauka technik bilateralnej integracji ułożonych w konkretny
program przeznaczony do pracy z grupą (jednostką) przez okres roku
szkolnego.

W czasie szkolenia uczestnik otrzymuje komplet materiałów z zestawem ćwiczeń, a po
jego ukończeniu zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody
Bilateralnej Integracji Sheila Dobie – tzw. PROGRAM SZKOLNY.
Wymagany jest: Wygodny zapewniający swobodę ruchów strój do ćwiczeń
„podłogowych”, sprzęt do nagrywania materiału na użytek własny( dla tych, którzy chcą).
Prowadzący: Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta neurorozwoju INPP, trener
programu szkolnego INPP, terapeuta metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena–
JIAS, terapeuta Bilateralnej Integracji oraz trener szkolnego programu Bilateralnej Integracji.
Czas trwania kursu: 16 godz. dyd.
Cena: 690,00zł/osoby
Termin: na stronie interesowej w zakładce/najbliższe kursy
Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy
PKO BP SA Nr 71 1020 5558 0000 8902 3417 7346

UWAGA! Zapisy - telefonicznie: 501 657 200, mailowo: odk.atena@poczta.fm i przez
stronę WWW.atena-szkolenia.pl - zakładka kontakt
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