LOGOPEDICKÉ CENTRUM ASOBI
v spolupráci so
Sekciou klinickej logopédie
Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu
hlavy a krku
Vás srdečné pozýva na prakticko – teoretický kurz:
ZÁKLADY DETSKÉ NEUROPSYCHOLOGIE,
určený pre logopédov, fyzioterapeutov, zubných lekárov,
pediatrov, zdravotné sestry a iných zdravotníckych pracovníkov
a pedagógov.

ZÁKLADY DETSKÉ
NEUROPSYCHOLOGIE
----------------------------------------------------------

LOGOPEDICKÉ
CENTRUM ASOBI

Dětská neuropsychologie je relativně nová psychologická
disciplína. Dovoluje pochopit, co se děje v mozku dítěte, které
je často nemocné, má problém s učením, s chováním,
opožděny
vývoj
řeči
nebo
psychomotoricky
vývoj.
V anamnestických údajích se stále více objevují informace
o komplikovaném prenatálním a postnatálním období vývoje
dítěte, což je často signálem potřeby neuropsychologické
diagnózy.
Znalosti
neuropsychologických
diagnostických
metod
a následně neuropsychologických korekčních metod jsou
nejdůležitějším základem při práci s dětmi pro jejich úspěšné
učení, socializaci a harmonický vývoj.
Neuropsychologie se zabývá vztahem mezi centrální nervovou
soustavou, resp. mozkovými strukturami a činnostmi
a psychickými funkcemi. Metody dětské neuropsychologie
diagnostikují a korigují zrání mozkových struktur v kontextu
psychomotorického vývoje azrání. Věk mezi 4.a 12. rokem
ideální ke korekcím a pozitivnímu ovlivnění poruch a
dysbalancí v tomto vývoji. Neuropsychologické metody cíleně

podporují
a
nasměrují
zrání
mozkových
struktur,
odpovědných za konkrétní psychické funkce, čímž řeší příčinu
potíží, nikoliv jen následek, a to formou her a cvičení, které
není pro dítě ani pro okolí zatěžující. Metodika vychází z
klasické ruské neuropsychologické školy (Lurija, Vygotskij,
Cvetkovová), která má dlouholetou tradici a v českých
a slovenských podmínkách je v tomto podání unikátní.

Mgr. Tatiana USTINOVICH
Po absolvování SŠ zdravotnické (fyzioterapie, porodní
asistentka)
studovala
psychologii,
psychoterapii
a neuropsychologii na Moskevské vysoké škole psychologickosociální, Vysoké škole psychoterapie a klinické psychologie,
Vysoké škole správní a Vědecko-výzkumném centru dětské
neuropsychologie v Moskvě. Pracovala jako školní psycholog,
od
r.
2001
měla
soukromou
psychologickou
a neuropsychologickou praxi v Rusku. Od r. 2007 žije
a pracuje v České republice, zabývá se neuropsychologickou
diagnostikou a korekcemi psychomotorického vývoje, poruch
učení a chování. V dnešní době má poradnu v Praze, kde
pracuje s dětmi, provádí vyšetření
a následnou korekci.
Přednáší
základy
dětské
neuropsychologie,
neuropsychologickou
diagnostiku
a
korekce
v
ČR
i v zahraničí pro laickou i odbornou veřejnost, podílí se na
dalším vývoji a modifikacích neuropsychologických metod.
Dále se vzdělává v dětské neuropsychologii pod vedením
nejlepších ruských neuropsychologů. Publikuje odborné
články z oboru neuropsychologie v Rusku a v ČR.

PROGRAM:
► Teoretická časť
Úvod do základů neuropsychologie. Základní pojem dětské
neuropsychologie. Vývoj mozku dítěte.
1.Prvním blokem je blok regulace tónu a bdělosti,
struktura a funkce. Hlavní syndromy poruch VPF.
2.Druhý blok je blok pro příjem, zpracování a ukládání
informací, struktura a funkce Hlavní syndromy poruch VPF.
3.Třetí blok je blok programování, regulace a kontroly
psychické činnosti. Struktura a funkční vlastnosti. Hlavní
syndromy poruch VPF.
► Praktická časť:
1.Neuropsychologické metody korekce v práci defektologa.
2.Neuropsychologické diagnostické metody v defektologii dětí.
ORGANIZÁCIA
DÁTUM KONANIA:
27. – 28. 03. 2020
Piatok : 09.00 – 17.00
Sobota: 09.00 –15.00
Prihlásiť sa na kurz a zaplatiť poplatok je nutné do 29.02.2020
CENA: 150 eur,- / v cene je zahrnutý cofeebreak
ZODPOVEDNÝ za ORGANIZÁCIU: PhDr. Zuzana Jandová, PhD.
KONTAKT: logopedicke.centrum@gmail.com
Počet
kreditov:
pridelené
zdravotníckych pracovníkov

podľa

kritérií

vzdelávania

MIESTO KONANIA: Logopedické centrum ASOBI, Rešetkova
3, Bratislava
-------------------------------------------------------------------------------------------

