
 Stymulacja niemowlęcia  w zakresie  funkcji  ruchowo-zmysłowych w oparciu  o
neurofizjologię rozwoju (szkolenie 2-dniowe – 20 godzin dydaktycznych).

SYMBOL – SN

PROGRAM:

1. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka w pierwszym roku życia:

a. wskaźniki prawidłowego rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia

b.  nieprawidłowości  rozwojowe  -  przewidywany  wpływ  zaburzeń  na  dalszy  rozwój
dziecka.

2.  Rozwój odruchowy dziecka w pierwszym roku życia  - charakterystyka  prawidłowego i
zaburzonego rozwoju odruchowego noworodka i niemowlęcia.

3. Ocena rozwoju psychoruchowego i społeczno-emocjonalnego dziecka do 2 roku życia.

4. Elementy oceny diagnostycznej niemowlęcia w metodzie: Prechtle’a, Vojty, NDT-Bobath,
SI, teście TIMP.

5. Składowe procesu pielęgnacji noworodka i niemowlęcia:

a.  wpływ  prawidłowej  i  nieprawidłowej  pielęgnacji  na  kształtowanie  się  napięcia
mięśniowego, wzorców ruchowych, kontroli postawy i procesy integracji sensorycznej

b. zasady i sposoby pielęgnacji noworodka i niemowlęcia, jako formy wspomagania
prawidłowego rozwoju psychoruchowego małego dziecka.

6.  Program wczesnej stymulacji rozwoju i zasady postępowania terapeutycznego - wybrane
metody, formy i techniki oddziaływań w praktyce.



 Znaczenie  naturalnych  form  stymulacji  psychoruchowej  dla  prawidłowego
rozwoju  niemowlęcia  i  małego  dziecka  (warsztat  1-dniowy  8/10/12  godzin
dydaktycznych / szkolenie dla rodziców).

SYMBOL – FSPR

PROGRAM:

1. Podstawowe  uwarunkowania  oraz  czynniki  wpływające  na  rozwój  psychoruchowy
niemowlęcia i małego dziecka.

2. Główne osiągnięcia rozwojowe w zakresie psychomotoryki dzieci do 2 roku życia.

3. Podstawowe systemy  sensoryczne  i  ich  znaczenie  dla  rozwoju  napięcia  mięśniowego,
kontroli postawy ciała, poziomu rozwoju cech motorycznych.

4. Podstawowe zasady stymulacji psychoruchowej i wielozmysłowej małego dziecka.

5. Zabawy psychoruchowe dla niemowląt i małych dzieci  –  przykładowe formy stymulacji.



 Dziecko  „wiotkie”  –  z  obniżonym  posturalnym  napięciem  mięśniowym  –
program i sposoby oddziaływań terapeutycznych (szkolenie 2-dniowe – 15 godzin
dydaktycznych).

SYMBOL – DW

PROGRAM:

1. Rozwój posturalnego napięcia mięśniowego w ontogenezie.

2. Kontrola i regulacja posturalnego napięcia mięśniowego.

3. Rodzaje zaburzeń napięcia mięśniowego – skutki obniżonego posturalnego napięcia
mięśniowego dla kontroli i kształtowania się postawy ciała oraz rozwoju sprawności
ogólnej w zakresie cech motorycznych u dziecka – mechanizmy kompensacyjne.

4. Kształtowanie  się  kończyn  dolnych  i  stóp  u  dziecka  z  obniżonym  posturalnym
napięciem mięśniowym.

5. Kontrola  wzrokowa i  oralna,  aktywność  ręki  u  dziecka  z  obniżonym posturalnym
napięciem mięśni.

6. Testy czynnościowe wykorzystywane w ocenie posturalnego napięcia mięśniowego.

7. Zasady, metody i sposoby oddziaływań terapeutycznych normalizujących posturalne
napięcie  mięśni,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  terapii  metodą  Integracji
Sensorycznej (SI) - ćwiczenia praktyczne.



 Dziecko  z  posturalnie  obniżonym  napięciem  mięśniowym  -  formy  pracy
terapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji kończyny górnej oraz
ręki (szkolenie 2-dniowe - 15 godzin dydaktycznych).

SYMBOL – DW/TR

PROGRAM:

1. Rozwój, kontrola i regulacja posturalnego napięcia mięśniowego w ontogenezie.

2. Neurofizjologiczne wzorce ruchowe dla kończyny górnej.

3. Rodzaje zaburzeń napięcia mięśniowego – skutki obniżonego posturalnego napięcia
mięśniowego  dla  kontroli  i  kształtowania  się  postawy  ciała,  rozwoju  sprawności
ogólnej oraz cech motorycznych – mechanizmy kompensacyjne.

4. Aktywność ręki u dziecka z posturalnie obniżonym napięciem mięśni.

5. Funkcje  kończyny  górnej  i  ręki  w  aktywnościach  motorycznych,  połączenie  ww.
funkcji ze stabilizacją oraz przystosowaniem posturalnym, równowagą, koordynacją
wzrokowo-ruchową.

6. Ćwiczenia  prowadzące  do  normalizacji  napięcia  mięśniowego i  korygowania
wzorców ruchowych u dziecka z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym w
aspekcie  funkcji  kończyny  górnej  i  ręki  –  ćwiczenia  ruchów  globalnych,
precyzyjnych, funkcji dnia codziennego.



 Warsztat  z  „terapii  ręki”  -  funkcjonalne  ćwiczenia  ruchów  globalnych  oraz
precyzyjnych  kończyny  górnej  i  ręki  dla  funkcji  dnia  codziennego  oraz
grafomotorycznych (warsztat 1-dniowy – 10/12 godzin dydaktycznych).

SYMBOL – TR-W

PROGRAM:

1. Rozwój  kontroli  motorycznej  i  ruchomości  kończyny  górnej  i  ręki,  rozwój  chwytu
globalnego i precyzyjnego.

2. Funkcje kończyny górnej i ręki, czynności funkcjonalne w życiu codziennym.

3. Funkcje kończyny górnej i ręki w aktywnościach motorycznych (ciągnięcie, pchanie,
podpór,  zwis,  podnoszenie,  noszenie,  rzuty,  chwyty,  manipulacja)  -  połączenie  ww.
funkcji  ze  stabilizacją  oraz  przystosowaniem  posturalnym,  równowagą,  koordynacją
ruchową i wzrokowo-ruchową.

4. Propozycje  ćwiczeń  terapeutycznych  w  zakresie  funkcji  kończyny  górnej  i  ręki  -
ćwiczenia  obręczy  barkowej,  ramienia,  stawu  łokciowego,  przedramienia,  nadgarstka,
dłoni i palców – ćwiczenia ruchów globalnych i precyzyjnych, funkcji dnia codziennego
oraz funkcji grafomotorycznych.



 „Terapia  ręki”  -  formy  pracy  terapeutycznej  w  oparciu  o  koncepcje
neurorozwojowe,  funkcjonalne ćwiczenia ruchów globalnych oraz precyzyjnych
kończyny górnej i  ręki  dla funkcji  dnia codziennego,  grafomotorycznych oraz
inne formy stymulacji (szkolenie 2-3-dniowe – 20/30 godzin dydaktycznych).

SYMBOL – TR

PROGRAM:

CZĘŚĆ I

1. Anatomia funkcjonalna kończyny górnej i ręki w zarysie.

2. Kinezjologia (analiza ruchów) kończyny górnej i ręki:
- wzorce ruchowe łopatki i kończyny górnej
- kombinacje wzorców ruchowych kończyny górnej ze wzorcami ruchowymi tułowia i
ćwiczenia dla tych wzorców przy ustabilizowanej miednicy
- wzorce ruchowe miednicy oraz kombinacje  ruchowe wzorców łopatki  i  miednicy w
aspekcie rozwoju kontroli posturalnego napięcia mięśniowego.

3. Rozwój kontroli  motorycznej  i  ruchomości  kończyny górnej  i  ręki,  rozwój chwytu
globalnego i precyzyjnego:

- rozwój ruchowy w kontekście wpływu prawidłowego napięcia mięśniowego na funkcje
ręki

- prawidłowy rozkład posturalnego napięcia mięśniowego, kontrola centralna i jej wpływ
na motorykę małą.

4. Funkcje kończyny górnej i ręki (analiza motoryczna), czynności funkcjonalne w życiu
codziennym:
-  funkcje kończyny górnej i ręki w aktywnościach motorycznych (ciągnięcie, pchanie,
podpór,  zwis,  podnoszenie,  noszenie,  rzuty,  chwyty,  manipulacja)  -  połączenie  ww.
funkcji  ze  stabilizacją  oraz  przystosowaniem  posturalnym,  równowagą,  koordynacją
ruchową i wzrokowo-ruchową.

CZĘŚĆ II

5. Funkcjonalna ocena motoryki małej u dzieci – kwestionariusz badania kończyny górnej
i ręki.

6. Propozycje ćwiczeń terapeutycznych w zakresie funkcji kończyny górnej i ręki:
- ćwiczenia obręczy barkowej, ramienia,  stawu łokciowego, przedramienia,  nadgarstka,
dłoni i palców
– ćwiczenia ruchów globalnych i  precyzyjnych,  funkcji  dnia codziennego oraz funkcji
grafomotorycznych.

7. Ręka  spastyczna,  ręka  „wiotka”,  zmienne  napięcie  mięśniowe  w  obrębie  ręki  -
podejścia terapeutyczne do usprawniania ręki  w zależności od rodzaju zaburzeń napięcia
mięśniowego:
- terapia ręki przy obniżonym i zmiennym napięciu mięśniowym 
- terapia ręki przy podwyższonym napięciu mięśniowym.



8. Usprawnianie polisensoryczne ręki:
- stymulacja czuciowo-dotykowa kończyny górnej i ręki
- masaż
- stymulacja bodźcami termicznym
- taping.

9. „Praca” ręki a funkcje oralne:
- wyhamowanie współruchów w obrębie drugiej ręki, warg i języka.

10. Inne aspekty w „terapii ręki”:
-  dobór  pozycji  ciała  do  funkcji,  prawidłowe  siedzenie,  normalizacja  napięcia
mięśniowego w pracy stolikowej
- prawidłowy i nieprawidłowy chwyt „pisarski” oraz jego funkcjonalne modyfikacje
- adaptacja pomocy terapeutycznych
- układanie programów terapeutycznych
- aktywności życia codziennego – „terapia ręki” poprzez zabawę i codzienne aktywności.



 Dziecko  „spastyczne”  -  praca  z  dzieckiem  ze  spastycznością  –  wspomaganie
funkcji ruchowych (szkolenie 2-dniowe - 15 godzin dydaktycznych).

SYMBOL – DS

PROGRAM:

1. Pojęcie  spastyczności  z  punktu  widzenia  zaburzeń  funkcji  neurofizjologicznych  w
ośrodkowym układzie nerwowym.

2. Spastyczność centralna a obwodowa – charakterystyka różnicowa.

3. Zaburzenia napięcia mięśniowego, wzorców ruchowych oraz postawy w spastyczności
– możliwości i ograniczenia motoryczne.

4. Dziecko ze spastycznością – funkcjonowanie motoryczne w zależności od postaci i
typu zaburzeń spastycznych.

5. Sposoby oddziaływań terapeutycznych w spastyczności:
- odpowiednie pozycjonowanie
- techniki i wspomagania ruchowe
-  hamujące  wzorce  ruchu  w  poszczególnych  przypadkach  zaburzeń  spastycznych,  w
zależności od rodzaju i postaci.

6. „Ręka spastyczna” – techniki i formy stymulacji poprawiające funkcje motoryczne.

7. Inne  medyczne  oddziaływania  normalizujące  spastyczność  (farmakologia,  botulina,
ortezy, taping itp.) – zalety i wady.

8. Zaopatrzenie ortopedyczne u dziecka ze spastycznością.



 Ocena oraz terapia neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów – mity i fakty!
(warsztat 1-dniowy – 10/12 godzin dydaktycznych).

SYMBOL – ONR

PROGRAM:

1. Systematyka  neurologiczna  odruchów  w  powiązaniu  z  procesami  dojrzewania
ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.):
- automatyzmy ruchowe
- odruchy postawy
- reakcje prostowania
- reakcje równowagi
- percepcja czucia, odruchy głębokie, brzuszne, piramidowe, oponowe.

2. Procesy integracji odruchów w o.u.n.

3. Charakterystyka odruchów:

- objawy kliniczne w przypadku uszkodzenia o.u.n. oraz niepełnej integracji odruchów
- wpływ odruchów na funkcjonowanie ruchowe i zmysłowe dziecka
- związek odruchów z napięciem mięśniowym i funkcjonowaniem proprioceptywno-
przedsionkowym – pojęcie „triady neurorozwojowej”
- pojęcie opóźnienia neurorozwojowego.

4. Badanie  w  zakresie  funkcjonowania  odruchów  dzieci  w  wieku  0-7  roku  życia.
Interpretacja zachowania się odruchowego. Wnioski z badania.

5. Ćwiczenia integrujące odruchy w praktyce – zasady, sposoby i metodyka oddziaływań
terapeutycznych.



 Ocena  diagnostyczna  procesów  integracji  sensoryczno-motorycznej  w  ujęciu
neurorozwojowym (warsztat 1-dniowy – 10/12 godzin dydaktycznych).

SYMBOL – DGN-SI

PROGRAM:

1. Składowe procesu oceny diagnostycznej.

2. Badanie w zakresie funkcjonowania odruchów dzieci w wieku 0-7 roku życia. Interpretacja
zachowania się odruchowego. Wnioski z badania.

3.  Ocena diagnostyczna  w zakresie  rozwoju,  kontroli  oraz regulacji  posturalnego napięcia
mięśniowego. Testy czynnościowe.

4.  Ocena  diagnostyczna  w  zakresie  odbioru  oraz  modulacji  bodźców  z  sensorycznych
systemów bazowych - rola systemu dotykowego, przedsionkowego oraz proprioceptywnego
w procesach hamowania i  pobudzania w ośrodkowym układzie  nerwowym,  konsekwencje
przeciążenia bodźcami.

5. Analiza oraz interpretacja wyników prób diagnostycznych w ujęciu neurorozwojowym.

6. Alternatywne sposoby oceny diagnostycznej dziecka.

7. Zasady i formy opracowywania wyników w opiniach diagnostycznych.

8. Tworzenie planu terapii w oparciu o ocenę diagnostyczną procesów SI – cele główne i 
poboczne.



 Zaburzenia  funkcji  wzrokowych w aspekcie terapii  motoryczno-sensorycznych
(warsztat 1-dniowy - 10/12 godzin dydaktycznych).

SYMBOL - FW

PROGRAM:

1. Podstawowe funkcje wzrokowe oraz wady wzroku u dziecka.

2. Objawy zaburzeń,  trudności  oraz  problemy funkcjonalne  – charakterystyka  w aspekcie
rozwoju mechanizmów posturalnych i funkcji szkolnych.

3. Zaburzenia  percepcji  wzrokowej,  modulacji  i  dyskryminacji  –  elementy  diagnozy
funkcjonalnej.

4. Ćwiczenia terapeutyczne prowadzące do normalizacji funkcji wzrokowych oraz poprawy
funkcjonowania  dziecka  w  zakresie  tego  systemu  zmysłowego  w  aspekcie  terapii
motoryczno-sensorycznych.



 Dziecko  z  autyzmem -  formy i  sposoby  stymulacji  psychoruchowej  dziecka  z
autyzmem  w  praktyce  terapeutycznej  (warsztat  1-dniowy  –  8/10/12  godzin
dydaktycznych).

SYMBOL – AUT (moduł I, II, III, IV, V)

PROGRAM:

Moduły tematyczne:

Moduł I – Diagnoza procesów sensoryczno-motorycznych u dziecka ze spektrum autyzmu.

1. Charakterystyka  spektrum autystycznego w zakresie rozwoju procesów oraz wczesnych
objawów zaburzeń sensoryczno-motorycznych.

2. Elementy składowe oraz sposoby oceny diagnostycznej dziecka.

3. Zasady i formy opracowywania wyników w opiniach diagnostycznych.

Moduł  II  –  Stymulacja  sensoryczno-motorycznych  systemów  bazowych  w  praktyce
terapeutycznej.

1. Charakterystyka  spektrum  autyzmu  w  aspekcie  rozwoju  psychoruchowego  oraz
zmysłowego dziecka.

2. Zaburzenia sensomotoryczne u dzieci z autyzmem: 
- odbieranie i modulacja bodźców
- konsekwencje przeciążenia bodźcami oraz formy autostymulacji 
-  rola  systemu  dotykowego,  przedsionkowego  oraz  proprioceptywnego  w  procesach
hamowania i pobudzania w ośrodkowym układzie nerwowym.

3. Zasady  i  sposoby  oddziaływań  terapeutycznych  w  różnych  zaburzeniach  spektrum
autystycznego  -  podstawy  wybranych  metod  terapeutycznych  w  pracy  indywidualnej  z
dzieckiem w zakresie metody:
- Integracji Sensorycznej
- Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
- PNF.

4. Ćwiczenia terapeutyczne prowadzące do normalizacji:
- posturalnego napięcia mięśniowego oraz funkcji ręki
- odbioru bodźców sensorycznych z systemów bazowych
- funkcji koordynacyjnych i równoważnych.

Moduł III – Stymulacja funkcji wzrokowych oraz słuchowych w praktyce terapeutycznej.

1. Charakterystyka  spektrum autystycznego  w aspekcie  sensorycznych  zaburzeń  percepcji
wzrokowej oraz słuchowej: 
- odbieranie bodźców wzrokowych i słuchowych przez dziecko z autyzmem
- przyczyny sensorycznych zaburzeń percepcji
- konsekwencje przeciążenia bodźcami oraz formy autostymulacji i ich wpływ na 
funkcjonowanie codzienne dziecka.



2. Podstawowe  funkcje  wzrokowe  oraz  wady  wzroku  u  dziecka  z  autyzmem  -  objawy
zaburzeń, trudności i problemy funkcjonalne.

3. Zaburzenia  percepcji  wzrokowej,  modulacji  i  dyskryminacji  –  elementy  diagnozy
funkcjonalnej.

4. Percepcja słuchowa u dziecka ze spektrum autyzmu - charakterystyka zaburzeń w zakresie
przetwarzania słuchowego.

5. Zasady  i  sposoby  sensomotorycznych  oddziaływań  terapeutycznych  w  różnych
zaburzeniach spektrum autystycznego - ćwiczenia terapeutyczne prowadzące do normalizacji
odbioru  bodźców  wzrokowych  i  słuchowych  oraz  poprawy  funkcjonowania  dziecka  w
zakresie tych systemów zmysłowych.

Moduł IV – Dieta pokarmowa a stymulacja sensoryczna w praktyce terapeutycznej.

1. Autyzm a zaburzenia pokarmowe.

2. Dieta u dzieci z autyzmem.

3. Stymulacja prowadząca do:
- normalizacji odbioru bodźców sensorycznych, związanych z przyjmowaniem pokarmów
- rozszerzaniem diety pokarmowej
- aktywizacją dziecka do samodzielnego spożywania posiłków.

Moduł V – Dziecko z autyzmem w grupie rówieśniczej, zasady i formy pracy terapeutycznej.

1. Charakterystyka funkcjonowania dziecka ze spektrum autystycznym w grupie rówieśniczej.
 
2. Problemy dotyczące funkcjonowania grupy.

3. Zaburzenia norm i kontaktów społecznych we wzajemnych relacjach rówieśniczych.

4. Zasady i sposoby oddziaływań terapeutycznych w ramach grupy, aktywności włączające i
socjalizujące.



 Koordynacja  i  równowaga  w  procesie  integracji  motoryczno-sensorycznej
(warsztat 1-dniowy – 8/10/12 godzin dydaktycznych).

SYMBOL – KiR

PROGRAM:

1. Neurofizjologiczne procesy integracji ruchowo-zmysłowej w aspekcie rozwoju koordynacji
i równowagi. 

2. Charakterystyka  najczęstszych  zaburzeń  rozwoju  psychoruchowego  w  zakresie  cech
motorycznych, ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji i równowagi.

3. Funkcjonalne testy w ocenie diagnostycznej koordynacji i równowagi.

4. Podstawowe  zasady  stymulacji  w  zakresie  koordynacji  ruchowej  i  równowagi  oraz
czynniki wpływające na skuteczność terapii.

5. Koordynacja i równowaga w praktyce - ćwiczenia terapeutyczne. 



 Psychomotoryka  rozwojowa  i  terapeutyczna  dziecka  w  wieku  przedszkolnym
(szkolenie 2-dniowe – 20 godzin dydaktycznych).

SYMBOL – PSM

PROGRAM:

1. Psychomotoryka rozwojowa - charakterystyka osiągnięć rozwojowych dziecka w zakresie
psychomotoryki:

a. wyznaczniki i kierunki prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka do 2
roku życia

b. ocena dziecka w młodszym wieku przedszkolnym 3-4 lata
c. ocena dziecka w starszym wieku przedszkolnym 5-7 lat
d. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
e. inne kwestionariusze oceny rozwoju psychoruchowego.

2. Psychomotoryka  a  integracja  sensoryczna (SI),  rozwój cech motorycznych  oraz rozwój
psychoruchowy dziecka.

3. Przyczyny  i  charakterystyka  najczęstszych  zaburzeń  w  rozwoju  psychoruchowym
(neurologicznych, ortopedycznych, genetycznych i innych). Klasyfikacja zaburzeń pod kątem
specyficznych problemów psychoruchowych.

4. Podstawowe zasady stymulacji  psychoruchowej oraz wielozmysłowej  u dzieci w wieku
przedszkolnym  i  wczesnoszkolnym  -  specyfika  oraz  czynniki  determinujące  skuteczność
procesu usprawniania.

5. Formy  i  sposoby  stymulacji  rozwojowej  w  zakresie  psychomotoryki  -  zajęcia
psychoruchowe  dla  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  i  wczesnoszkolnym  (demonstracja
przypadków oraz różnorodnych metod oddziaływań terapeutycznych).



 Neurofizjologiczne  aspekty  diagnostyki  oraz  oddziaływań  korekcyjnych  w
wadach postawy ciała i bocznych skrzywieniach kręgosłupa (szkolenie 2-dniowe -
15 godzin dydaktycznych).

SYMBOL – KOR

PROGRAM:

1. Biomechanika i fizjologia postawy ciała:
a. rozwój i zmienność postawy w ontogenezie - postawa a budowa ciała
b. cechy charakteryzujące postawę prawidłową
c. fizjologiczne mechanizmy warunkujące postawę i równowagę ciała
d. czynniki wpływające na postawę ciała.

2. Charakterystyka wad postawy ciała:
a. przyczyny powstawania wad postawy oraz okresy rozwoju wady
b. wady  postawy  w  płaszczyźnie  strzałkowej  (plecy  płaskie,  plecy  wklęsłe,  plecy

wklęsło-okrągłe, plecy okrągłe, choroba Scheuermanna, inwersja krzywizn)
c. wady postawy w płaszczyźnie czołowej (boczne skrzywienia kręgosłupa, odchylenia

w ustawieniu głowy i szyi – kręcz szyi)
d. wady kończyn dolnych i stóp (kolana koślawe, kolana szpotawe, płaskostopie, stopa

płasko-koślawa,  stopa  końsko-szpotawa,  stopa  wydrążona,  zniekształcenia  palców
stóp).

3. Badanie i diagnostyka różnicowa wad postawy ciała - biomechaniczna analiza postawy
ciała:
a. badanie postawy w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej w statyce (ocena postawy z

przodu, z tyłu, z boku, ocena przebiegu pionu)
b. badanie  postawy  w  płaszczyźnie  czołowej  i  strzałkowej  w  dynamice  (elementy

diagnostyki w skłonach tułowia w przód, w tył, w skłonach bocznych i rotacjach, testy
czynnościowe)

c. diagnostyka czynnościowa miednicy dla potrzeb korektywy
d. badanie  ruchomości  stawów  i  diagnostyka  różnicowa  przykurczów

charakterystycznych dla wad postawy (z uwzględnieniem testów czynnościowych)
e. ocena siły mięśni posturalnych
f. badanie kończyn dolnych i stóp (ocena przebiegu osi nośnej kończyny dolnej z przodu

i z boku, ocena stóp w statyce i dynamice), ocena chodu.

4. Program i zasady postępowania korekcyjnego:
a. teoretyczne  podstawy  postępowania  korekcyjnego  z  uwzględnieniem  trójtorowości

oddziaływań na wady postawy, składowe programu postępowania korekcyjnego
b. ogólne  zasady  usprawniania  w  wadach  postawy  i  stóp  (pozycje  wyjściowe  i

ćwiczebne, ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalne, ćwiczenia odruchu prawidłowej
postawy,  metody prowadzenia  zajęć),  dobór ćwiczeń dla  danych wad, wskazania i
przeciwwskazania  w  doborze  ćwiczeń  w  zależności  od  rodzaju  wady  z
uwzględnieniem bio- i patomechaniki narządu ruchu.

5. Zasady oraz metody usprawniania w bocznych skrzywieniach kręgosłupa – demonstracja
różnych form oddziaływań korekcyjnych i fizjoterapeutycznych.



 Dziecko z wadami postawy w terapiach sensomotorycznych (szkolenie 2-3-dniowe
– 20-30 godzin dydaktycznych).

SYMBOL – KOR/SI

PROGRAM:

1. Biomechanika i fizjologia postawy ciała:
- rozwój i zmienność postawy w ontogenezie
- cechy charakteryzujące postawę prawidłową
- fizjologiczne mechanizmy warunkujące postawę i równowagę ciała
- postawa a budowa ciała
- czynniki wpływające na postawę ciała.

2. Charakterystyka wad postawy ciała:
- przyczyny powstawania wad postawy
- okresy rozwoju wady
- wady postawy w płaszczyźnie  strzałkowej  (plecy płaskie,  plecy wklęsłe,  plecy wklęsło-
okrągłe, plecy okrągłe, choroba Scheuermanna, inwersja krzywizn)
-  wady postawy w płaszczyźnie  czołowej  (boczne  skrzywienia  kręgosłupa,  odchylenia  w
ustawieniu głowy i szyi – kręcz szyi)
- wady kończyn dolnych i stóp (kolana koślawe, kolana szpotawe, płaskostopie, stopa płasko-
koślawa, stopa końsko-szpotawa, stopa wydrążona, zniekształcenia palców stóp).

3. Badanie czynnościowe postawy ciała:
- badanie postawy w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej w statyce (ocena postawy z przodu,
z tyłu, z boku, ocena przebiegu pionu)
- badanie postawy w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej w dynamice (elementy diagnostyki
w skłonach tułowia w przód, w tył, w skłonach bocznych i rotacjach, testy czynnościowe)
- badanie kończyn dolnych i stóp (ocena przebiegu osi nośnej kończyny dolnej z przodu i z
boku, ocena stóp w statyce i dynamice), ocena chodu
- badanie ruchomości stawów, diagnostyka różnicowa przykurczów charakterystycznych dla
wad postawy (z uwzględnieniem testów czynnościowych)
- ocena siły mięśni posturalnych.

4. Oddziaływania korekcyjne w wadach postawy ciała w oparciu o terapie sensomotoryczne -
program i zasady postępowania:
-  teoretyczne  podstawy  postępowania  korekcyjnego  z  uwzględnieniem  trójtorowości
oddziaływań na wady postawy, składowe programu postępowania korekcyjnego
- ogólne zasady usprawniania w wadach postawy i  stóp (pozycje wyjściowe i ćwiczebne,
ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalne, ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy)
-  dobór  ćwiczeń  sensomotorycznych  dla  danych  wad,  wskazania  i  przeciwwskazania  w
doborze ćwiczeń w zależności od rodzaju wady
- zasady konstruowania planu i programu terapii.

5. Diagnostyka różnicowa wad postawy ciała w aspekcie sensomotorycznym,  interpretacja
testów klinicznych, ocena kompensacji - wady postawy ciała a:
-  niezintegrowane  w pełni  odruchy neurologiczne  -  TOB, ATOS, STOS –  czy  mają  one
znaczenie?



-  zaburzenia  integracji  zmysłów  –  propriocepcja,  układ  przedsionkowy,  sfera  czuciowo-
dotykowa, jakich ćwiczeń unikamy podczas terapii SI, jakie błędy popełniamy (prezentacja
nagrań zajęć terapeutycznych z dziećmi i/lub zdjęć)
-  zaburzenia  psychomotoryczne – ocena poziomu i  jakości  rozwoju cech motorycznych  u
dziecka
-  zaburzenia  posturalne  –  ocena  siły  i  wytrzymałości  posturalnej,  jakości  oraz  dysocjacji
posturalnego napięcia mięśniowego, techniki pracy na tkankach miękkich, pracy na mięśniach
głębokich, rozciąganie, mobilizacja, taping – kiedy i w jakich sytuacjach dane oddziaływania
fizjoterapeutyczne powinny pojawić się u dziecka?
- problemy w zakresie funkcji wzrokowych i ich wpływ na sensomotoryczne funkcjonowanie
dziecka
- zaburzenia koordynacji obustronnej i równowagi.



 Taping w terapii sensomotorycznej dziecka (warsztat terapeutyczny - 8 godzin
dydaktycznych)

SYMBOL – TAP

PROGRAM:

1. Założenia oraz zasady ogólne tapingu (plastrowania).

2. Taping, jako forma wspomagająca korekcję w posturalnych problemach u dziecka z
zaburzeniami SI.

3. Techniki plastrowania w praktyce – aplikacje na:
- dłoń (poprawa funkcji ręki)
- staw łokciowy (korekcja nadwyprostu i koślawości)
- staw kolanowy (korekcja nadwyprostu i koślawości)
- staw skokowy i stopę (korekcja płasko-koślawości)
-  poszczególne  odcinki  kręgosłupa  i  łopatki  (korekcja  wadliwego  ustawienia  oraz
wzorców kompensacyjnych w zaburzeniach o charakterze posturalnym).



 Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby
korekcji (warsztat 1-dniowy - 10/12 godzin dydaktycznych).

SYMBOL - CHÓD

PROGRAM:

1. Biomechaniczna  analiza  chodu  –  kinezjologia  ruchu  oraz  wyznaczniki  chodu
prawidłowego.

2. Kształtowanie się kończyn dolnych i stóp oraz wzorca chodu u dziecka:
- w rozwoju prawidłowym
- w przypadku posturalnie obniżonego napięcia mięśniowego
- w przypadku posturalnie podwyższonego napięcia mięśniowego.

3. Badanie i diagnostyka różnicowa w zakresie:
- kończyn dolnych i stóp - ocena przebiegu osi nośnej kończyny dolnej z przodu i z boku,
ocena stóp w statyce i dynamice
- oceny chodu, ze szczególnym uwzględnieniem chodu na palcach
- ruchomości stawów oraz przykurczów kończyn dolnych i stóp charakterystycznych dla
chodu na palcach, z uwzględnieniem testów czynnościowych
- oceny siły mięśni kończyn dolnych i stóp, czynnościowej pracy miednicy w aspekcie
posturalnym.

4. Wady ustawienia kończyn dolnych i stóp oraz ich wpływ na mechanikę chodu – analiza
wzorców ruchowych i posturalnych w przypadku chodu na palcach.

5. Ćwiczenia prowadzące do prawidłowego obciążania stóp oraz korygowania wzorca chodu -
demonstracja oraz analiza przypadków, propozycje różnych form i sposobów oddziaływań
korekcyjnych.



 Szkolenie „Dziecko w równowadze”

Program,  termin  i  cena  szkolenia  dostępne  są  na  stronie:
http://www.centrumedukacji.com/szkolenia/dziecko-w-rownowadze

http://www.centrumedukacji.com/szkolenia/dziecko-w-rownowadze
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