SZKOLENIE

INTEGRACJA BILATERALNA
PROGRAM TERAPEUTYCZNY
22-24 maja 2020 r., Szczecin (32 godziny)
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: nauczycieli, pedagogów i pedagogów specjalnych, logopedów i neurologopedów, psychologów pracujących
z dziećmi niepełnosprawnymi, fizjoterapeutów, terapeutów metody SI,
Tomatisa, Johansena itp.

W TRAKCIE SZKOLENIA:
odpowiemy na pytanie czym jest bilateralna integracja oraz jaka jest
etiologia problemów,
przedstawimy występujące symptomy i możliwości diagnostyki
bilateralnej integracji,
zaprezentujemy program ćwiczeń oraz zajęć praktycznych.

PROGRAM:
Podstawy neurologiczne
Czym są zaburzenia bilateralnej integracji?
Etiologia
Diagnoza – zapoznanie z występującymi objawami i ich diagnostyką
Zajęcia praktyczne, ćwiczenia technik bilateralnej integracji i układanie
programu terapii
Postępowanie terapeutyczne:
a) w domu,
b) w szkole.

KONTAKT

Starzyńskiego 3-4, Szczecin
+48 91 455 33 00

www.medincus.pl

Zachodniopomorskie
Centrum Słuchu i Mowy
Medincus

SZKOLENIE

INTEGRACJA BILATERALNA
PROGRAM TERAPEUTYCZNY
22-24 maja 2020 r., Szczecin (32 godziny)
SZKOLENIE POPROWADZĄ

Martin Rychetsky

terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, terapeuta metody
bilateralnej integracji - program terapeutyczny, trener metody bilateralnej
integracji, superwizor metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS,
Certyfikowany Specjalista Autyzmu (Niemcy 2014) – prestiżowy kurs kształcący
specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu. Obecnie prowadzi Rychetsky
Optical.

Katarzyna Rychetsky

pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta. National Director For Poland
metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS, terapeutka bilateralnej
integracji i trenerka tej metody. Organizuje szkolenia i kursy podnoszące
kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Prowadzi
Centrum Metody Johansena IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start.
Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech.
Pracowała
także
w
Akademii
Medycznej
w
Warszawie
i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Tomasz Śliwowski

absolwent wydziału filologii angielskiej UW, doktorant w Instytucie Anglistyki
UW, wieloletni tłumacz oraz konsultant merytoryczny szkoleń i publikacji
z zakresu terapii neurorozwojowych, terapeuta bilateralnej integracji, terapeuta
neurorozwoju wg metody INPP, terapeuta metody indywidualnej stymulacji
słuchu Johansena IAS.

REJESTRACJA
mail: szkolenia.szczecin@medincus.pl
koszt udziału: 2 200 zł
Liczba miejsc jest ograniczona.
W cenie: materiały, przerwy kawowe, certyfikat*.
*Uczestnicy otrzymują certyfikat terapeuty
bilateralnej integracji, potwierdzony licencją z Wielkiej Brytanii.
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