
Tento kurz môže byť vo vašej praxi užitočný u detí alebo dospelých s poruchami reči, komunikácie, s ťažkosťami 
v čítaní, v porozumení hovorenej reči. Ako vysoko efektívny sa osvedčil pri poruchách pozornosti, učenia, 
oslabeného sluchového spracovávania a nedosahovaní optimálneho výkonu v škole.

JIAS tréning môže byť nápomocný pre deti, mladistvých i dospelých s nasledovnými oblasťami ťažkostí:
• ťažkosti a poruchy sluchového spracovávania a vnímania
• ťažkosti s pozornosťou a sústredením, ľahká vyrušiteľnosť rušivými zvumi okolia
• ťažkosti s čítaním a písaním – poruchy učenia v rovine dyslexie a dysortografie, ak sú podmienené 

oslabením auditívneho spracovávania
• oneskorený vývin reči, oslabené porozumenie reči
• vývinová dysfázia
• ťažkosti v artikulácii, tichý, nevýrazný a monotónny prejav
• ťažkosti s výraznou precitlivelosťou na zvuky, alebo pískanie v ušiach (tinnitus)
• vnútroný nepokoj, emočné výkyvy spôsobené preťažením a stresom (traumatizácia, syndróm vyhoretia) 

Kedy:

Kde:

Lektorka:

Cena:

30.11. - 2.12.2017

Olomouc (prípadne blízke okolie)

Mgr. Katarína Sipos, Centrum AVARE

420€ / 11 000CZK

Centrum AVARE vás srdečne pozýva na praktický kurz pod názvom

„Individualizovaná sluchová stimulácia
podľa dr. Johansena“.

V cene je zahrnuté občerstvenie, študijné materiály, poznámkový blok, písacie potreby a prekvapenie pre 
každého účastníka :-)

• Sluchový tréning – teoretické pozadie
• Tréningové CD nosiče podľa Johansena
• Súvislosti medzi ťažkosťami v škole/ ťažkosťami v reči a problémami s počutím
• Lateralita a auditívna lateralita
• Neuronálne spracovávanie a súvislosti s hudbou a rečou
• Testy počúvania – dôkladné sprostredkovanie teórie a praxe v malých pracovných skupinách
• Plánovanie a prevedenie individuálneho tréningového programu
• Diagnostika sluchového spracovávania u detí a dospelých

Obsah kurzu



Johansenova individualizovaná auditívna stimulácia 
(JIAS) je individualizovaný sluchový tréning 
prispôsobený presne frekvenciám počutia a 
hemisferálnej preferencii auditívneho vnímania 
u konkrétneho klienta. Program bol zostavený na 
základe poznatkov Dr. Kjelda Johansena v Dánsku. 
Úspešne sa využíva už vyše 30 rokov a medzičasom 
v 22. krajinách sveta.

Benefity JIAS komunity:
• úspešní učastníci kurzu sa stanú tzv. JIAS poskytovateľmi – stanú sa členmi komunity JIAS a budú profitovať z 

jej aktivít
• budú mať dlhodobú podporu a poradenstvo pri indikácií CD a vyhodnocovaní výsledkov meraní u ich klientov
• budú dostávať pravidelné newslettre o novinkách, výskumoch a praktických skúsenostiach iných 

poskytovateľov
• budú sa môcť zúčastniť ďalších prehlbujúcich vzdelávaní (JIAS Update kurz, JIAS Supervízne stretnutie)

Tréning pozostáva zo špeciálne komponovanej hudby, 
ktorá je prispôsobená špecificky potrebám klienta. 
Klient túto stimulačnú hudbu počúva vždy niekoľko 
týždňov pravidelne 10 - 15 minút denne v domácom 
prostredí, cez bežne dostupný CD prehrávač a 
kvalitnejšie slúchadlá prekrývajúce celé ucho.

Predpokladom účasti je ukončené vzdelanie, ktoré súvisí s obsahom kurzu. Po absolvovaní kurzu sú účastníci 
oprávnení poskytovať samostatne JIAS sluchový tréning, realizovať testy počúvania a objednávať JIAS 
stimulačné CD nosiče. Pre posúdenie sluchového spracovávania je potrebné disponovať bežne dostupným 
audiometrom, pričom Vám v rámci kurzu ponúkneme zvýhodnené možnosti pre jeho kúpu.

Počet účastníkov kurzu je obmedzený na 15-20 osôb, minimálny počet účastníkov je 12 osôb. Pri prihlasovaní 
rozhoduje o zabezpečení kurzového miesta poradie, v ktorom obdržíme prihlášky na kurz. 

Prihlásiť sa môžete na www.jias.sk/kurzy, alebo nás kontaktujte na info@avare.sk.

Upozorňujeme, že kurz sa bude realizovať len v prípade, že sa prihlási dostatočný počet účastníkov. V 
prípade zrušenia kurzu z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov, bude kurzovné vrátené v plnej výške.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Benefity JIAS komunity:


