
WARSZTATY

INTEGRACJA SENSORYCZNA W PIGUŁCE
28 września 2019 r., Szczecin
Na warsztaty zapraszamy nauczycieli, pedagogów, logopedów, psycholo-
gów, studentów pedagogiki oraz rodziców1. 

Uczestników prosimy o zabranie wygodnego stroju.
1 Warsztaty nie są przeznaczone dla terapeutów SI.
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Czym jest integracja sensoryczna (SI)?
Założenia metody SI.
Budowa i charakterystyka podstawowych układów sensorycznych.
Wpływ układu przedsionkowego na rozwój i funkcjonowanie dziecka.
Prezentacja masażu sensorycznego.
Czynniki predysponujące do wystąpienia deficytów SI.
Objawy zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Jak wspomagać dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i w szkole.
Na czym polega diagnoza SI?
Terapia SI - omówienie filmów, prezentacja przykładowych ćwiczeń.
Pomoce sensoryczne, których można używać w przedszkolu lub w szkole - 
prezentacja.
Strategie terapeutyczne w warunkach domowych.
Przekazanie uczestnikom literatury i materiałów.
Dyskusja, pytania.

PROGRAM WARSZTATÓW:



SZKOLENIE

INTEGRACJA SENSORYCZNA W PIGUŁCE 
28 września 2019 r., Szczecin

SZKOLENIE POPROWADZI

mgr Sylwia Buśko    
fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta neurorozwojowy NDT- Bobath, 
licencjonowany terapeuta INPP, Integracji Bilateralnej, oligofrenopedagog, 
diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej, certyfikowany terapeuta 
Psychomotoryki wg Procus i Block, PNF, Kinezjologii Edukacyjnej, Terapii Ręki, 
Neurosensomotorycznej Terapii Taktylnej wg dr S. Masgutowej, metody Ruchu 
Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, INPP (Integracji odruchów pierwotnych 
wg dr Sally Goddard- program szkolny). Uczestniczka licznych szkoleń i 
warsztatów związanych z diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi 
oraz stażu terapeutycznego pod okiem instruktora PSTIS mgr Magdaleny 
Okrzasy w Ośrodku Terapeutycznym Fundacji „Okno” w Warszawie. Prelegentka 
konferencji „Jak pomagać dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy i z innymi 
trudnościami komunikacyjnymi pochodzenia centralnego”, „Zaburzony rozwój 
mowy i co dalej? Terapia Psychomotoryczna wg Procus i Block jako forma 
wspomagania dzieci”  i na wykładach „Słyszeć nie znaczy słuchać - ośrodkowe 
zaburzenia słuchu”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji 
Sensorycznej oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Wykładowca przedmiotu 
„Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci za pomocą metody Integracji 
Sensorycznej” na studiach podyplomowych. Autorka warsztatów „Integracja 
sensoryczna w pigułce” oraz „Niepokojące sygnały w rozwoju motorycznym oraz 
objawy zaburzeń integracji sensorycznej w pierwszym roku życia dziecka”. Na co 
dzień zajmuje się badaniem procesów integracji sensorycznej, prowadzeniem 
terapii SI i Psychomotoryki oraz rehabilitacją niemowląt i małych dzieci wg 
Koncepcji NDT Bobath w Zachodniopomorskim Centrum Słuchu i Mowy 
Medincus.

REJESTRACJA 
mail: szkolenia.szczecin@medincus.pl
koszt udziału: 250zł
Liczba miejsc jest ograniczona.
W cenie: materiały, przerwy kawowe, certyfikat.
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