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Koncept vzdelávania
V dnešnej dobe vidíme nárast detí so špecifickými vývinovými poruchami. Špecifické vývinové poruchy, najmä v
závislosti od stupňa a doby vzniku majú nepriaznivý vplyv nielen na vývin reči, ale na celý fyziologický vývinový
komplex jedinca – na hrubú či jemnú motoriku, chybné držanie tela, sluchové spracovávanie, zrak, vestibulárny
systém, poruchy senzomotorickej integrácie, psychosociálnu stránku života.
Úspechy v terapii ľudí so špecifickými vývinovými
poruchami sú tým výraznejšie, čím skôr sa začne s
terapiou, a čím komplexnejší prístup v intervencii
zahájime. Rodičia detí hľadajú pomoc pre svoje dieťa
a navštevujú rôznych odborníkov. Terapia dieťaťa žiaľ
často nie je komplexná a systematická.

Cieľom vzdelávania odborníkov je
odovzdanie teoretických a praktických
skúsenosti, ktoré budú komplexné a
smerujúce k stimulácií jednotlivých
oblastí, za ktorými stoja takmer vždy
neurofyziologické príčiny. Cieľom je
naučiť odborníkov pozerať sa na klienta
komplexnejšie a načrtnúť možnosti
ovplyvnenia klinického obrazu.

V rámci našich centier (Centrum AVARE a Logopedické
centrum ASOBI), sme si tejto skutočnosti vedomí. Preto
sme postavili nový a jedinečný koncept vzdelávania,
ktorý všetkým pomáhajúcim pracovníkom pomôže
nadobudnúť veľký balík nevyhnutných informácií a
zručností pre prácu so svojimi klientmi.

Absolvovaním vzdelávania dostanete
odpovede na komplexný pohľad týchto
ťažkostí. Od základov neurofyziológie
/ neuropsychológie až po rozpracované
jednotlivé oblasti. Budete disponovať
širokou škálou praktických vedomostí,
ktoré vám umožnia efektívnejšie nastavovať
intervenčný plán pre klienta, presne podľa
jeho potrieb.

Kvalitná a cielená terapia, šitá na mieru
každého jedinca s neurofyziologickými
potiažami, a následne so špecifickými
vývinovými problémami, pomôže skvalitniť
život jeho, i jeho rodiny a pomôže mu
integrovať sa do spoločnosti ľudí.
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Jednotlivé moduly
Vzdelávania sa môžu zúčastniť nasledovní odborníci: logopédi, psychológovia, sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia, lekári (neurológ, ORL,
psychiater), liečební pedagógovia a učitelia predprimárneho a primárneho vzdelávania, ktorí sa preukážu vysokoškolským diplomom zo svojho
odboru. Vzdelávanie pozostáva z 9 jednotlivých modulov, ktoré majú špecifické zameranie. Interval vzdelávania je 1x za 3 mesiace. Začiatok
vzdelávania je 06/2018.

1

Základy neurofyziológie a neuropsychológie (2 dni)
Prípadové štúdie. Praktický vhľad do problematiky (1 deň)
Pojednáva o psychologických a behaviorálnych prejavoch neurologických, neuropatologických, patofyziologických a neurochemických
zmien pri ochoreniach mozgu a všetkých abnormalít centrálného nervového systému, ktoré vznikajú v priebehu vývinu.
Termín: 31.5 - 2.6.2018
Lektorky: PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc.; PaedDr. Barbora Bunová, PhD.; Slovensko
Mgr. Katarína Sipos; PhDr. Zuzana Jandová, PhD.; Slovensko
Orientačná cena: 300€ / 8000Kč

2

Bilaterálna intergácia (3 dni)
Jedinečný, zábavný a motivujúci pohybový program zameraný na efektívne prepájanie hemisfér, prepájanie kognície s motorikou. Výrazne
posilňuje pamäť, zrýchľuje pracovné tempo, podporuje integráciu zmyslových systémov s motorickým.
Termín: 4.-6. 9. 2018
Lektor: Dr. Andrew Dalziell, PhD., Škótsko
Orientačná cena: 450€ / 12000Kč

3

Školský program INPP (3 dni)
Vývinový pohybový program vytvorený v UK, zameraný na identifikáciu a inhibíciu primitívnych reflexov, rozvoj posturálnych, v dôsledku
čoho sa zlepšuje motorika, koordinácia a rovnováha dieťaťa, a teda aj školské / akademické zručnosti a koncentrácia.
Termín: 12/2019
Lektorky: Katarína Sipos, Slovensko (Centrum AVARE)
Orientačná cena: 300€ / 8000Kč

4

Neurovývinové poruchy v klinickej logopédii (3 dni)
Facilitácia rečových subsystémov detí v ranom veku vhodnými, optimálnymi kombináciami špecifických metód a techník, ktoré umožňujú
deťom komplexnosť vnímania. Rozvoj primárnych predverbálnych, ale aj komunikačných schopností. Kombinácia neurovývinových
porúch a jednotlivé diagnózy v klinickej logopédií. Prehľad fyziologického vývinu detí ako i varovné signály poukazujúce na ich odchýlený
psychomotorický vývin.
Termín: 03/2019
Lektorky: PhDr. Zuzana Jandová, PhD., Slovensko (Logopedické centrum ASOBI)
Orientačná cena: 300€ / 8000Kč
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5

JIAS, Individualizovaná sluchová stimulácia podľa dr. Johansena (3 dni)
Program sluchovej stimulácie je efektívny a užitočný pri poruchách reči, poruchách sluchového spracovávania, koncentrácie, pri ťažkostiach
s čítaním, porozumením hovorenej reči atď. Mal by byť neoddeliteľnou súčasťou práce každého logopéda, špeciálneho pedagóga.
Termín: 06/2019
Lektorky: Katarína Sipos, Slovensko (Centrum AVARE)
Orientačná cena: 300€ / 8000Kč

6

Behaviorálna optometria (3 dni)
Behaviorálna optometria sa zameriava na zladenie a spoluprácu očí v týchto štyroch oblastiach: motorika očí, vergencie, akomodácia a
vizualizácia. Vizuálnou analýzou sa v rámci programu zisťuje výkonnosť očí v menovaných oblastiach, ich prípadné nedostatky a koordinácia.
Termín: 09/2019
Lektorky: v štádiu riešenia (pravdepodobne Nemecko)
Orientačná cena: 450€ / 12000Kč

7

Práca s traumou, psychoterapia a psychosomatika (2 dni)
Základy komunikácie s klientom a rodičmi (1 deň)
Prepojenie symptomatiky detského klienta so správaním a prejavmi rodičov, druhy výchovného pôsobenia, ako zachytiťhyperprotektívne
správanie, čo si u rodičov všímať, základné typy osobnosti. Vplyv psychosomatiky na celkový obraz ťažkostí klienta.
Termín: 12/2019
Lektorky: v štádiu riešenia (pravdepodobne Česko, Slovensko)
Orientačná cena: 300€ / 8000Kč

8

Prípadové štúdie (3 dni)
Každý účastník prinesie jednu prípadovú štúdiu reálneho klienta, ktorú si budeme spoločne prechádzať, identifikujeme deficitné oblasti a
budeme sa učiť efektívne nastavovať intervenciu.
Termín: 03/2020
Lektorky: Mgr. Katarína Sipos; PhDr. Zuzana Jandová, PhD.; Slovensko
Orientačná cena: 300€ / 8000Kč

9

Skúškový, záverečný (2 dni)
Pozostáva z praktickej a teoretickej časti. Ukončuje sa skúškou.
Termín: 03/2020
Orientačná cena: 300€ / 8000Kč
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Organizácia
Po absolvovaní modulov č. 2, 3, 5 a 6 budete oprávnení vykonávať
danú intervenčnú metódu vo svojej praxi plnohodnotným spôsobom
ihneď. Každý modul bude sprevádzaný praktickými ukážkami a
popisom prípadových štúdií. Všetky moduly, ktoré budú obsahovať
prednášky v cudzom jazyku, budú simultánne tlmočené. Študijné
materiály budú k dispozícii v českom, alebo slovenskom jazyku.

Vzdelávanie sa bude uhrádzať vo forme 2 splátok. Celková
predpokladaná cena vzdelávania je 3200€ / 83 500CZK. Počet
účastníkov je limitovaný na 25 osôb. Vzdelávanie bude realizované
v uzavretej skupine účastníkov, ktorá sa bude stretávať na každom
module. Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať všetky
moduly a absolvovať záverečnú skúšku s úspešnosťou na 80%.

Účastník, ktorý absolvoval niektorý z modulov zvlášť, v prípade, že
bude mať záujem absolvovať absolventskú skúšku, bude sa musieť
preukázať certifikátom od daného školiteľa s uvedeným dátumom
kurzu.

Vzdelávania sa môžu zúčastniť nasledovní odborníci: logopédi,
psychológovia, učitelia predprimárneho a primárneho vzdelávania,
sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia, lekári (neurológ, ORL,
psychiater), liečební pedagógovia, ktorí sa preukážu vysokoškolským
diplomom zo svojho odboru.

Záujem o prihlásenie:

info@avare.sk

Bližšie informácie na:

+421 902 938 835

Viac informáci nájdete na:

http://edu.avare.sk

Odborný garanti

Mgr. Katarína Sipos

PhDr. Zuzana Jandová, PhD

Klinická logopédka a neurovývinová terapeutka, Centrum AVARE.

Klinická logopédka, Logopedické centrum ASOBI

Katarína Sipos (36) vyštudovala odbor Klinickej logopédie na
PdFUK v Bratislave, absolvovala nadstavbové dvojročné štúdium
zamerané na psychoterapiu. Absolvovala niekoľko odborných
výcvikov, štúdium INPP metódy v anglickom Chesteri, sluchovej
stimulácie JIAS v Dánsku, bilaterálnej integrácie v Poľsku, a bola ako
prvá licencovaná osoba na Slovensku v týchto oblastiach. Venuje sa
individuálnej práci s detskými a dospelými klientmi. Vzdeláva a školí
odbornú verejnosť v oblasti neurovývinovej intervencie.

Katarína Sipos (36) vyštudovala odbor Klinickej logopédie na
PdFUK v Bratislave, absolvovala nadstavbové dvojročné štúdium
zamerané na psychoterapiu. Absolvovala niekoľko odborných
výcvikov, štúdium INPP metódy v anglickom Chesteri, sluchovej
stimulácie JIAS v Dánsku, bilaterálnej integrácie v Poľsku, a bola ako
prvá licencovaná osoba na Slovensku v týchto oblastiach. Venuje sa
individuálnej práci s detskými a dospelými klientmi. Vzdeláva a školí
odbornú verejnosť v oblasti neurovývinovej intervencie.
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