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Néhány szó az INPP Módszerről
Már az 50-es évek elejétől egyre világosabbá vált, hogy közvetlen összefüggés van a se se őkori
reflexmaradványok és a tanulási készség között. Különösen a nyaki fejtartó reflexrendszer fontos: annak
éretlensége egyensúlyzavarokat okozhat és a szemmozgató izo zat űködésével is összefügg.
Az angol Institute for Neuro Physiological Psychology (INPP) Intézete módszerét közel 40 éve dolgozta ki,
széleskörű tudományos kutatásokon és sok éves tapasztalaton alapulva. Eredetileg a fel őttek eurotikus
panaszainak (pl. szorongás, fóbiák, tériszony, pánikbetegség,stb.) hátterében lapuló fizikai okokat keresték.
Arra a következtetése jutottak, hogy a fenti panaszok és a gyermekek tanulási/viselkedési/koordinációs
nehézségei ek fizikai hátteré e a fő közös evező: az egyensúlyrendszer éretlensége.
Az INPP módszer egy szenzomotoros fejlesztő mozgásterápia. Több, Magyarországon is jól ismert módszerhez
hasonlóan a rendszeres gyakorláson alapul. Alkalmazható egyénileg 7 éves kor fölötti gyermekeken és
fel őtteke , vala i t óvodai csoportra adaptálva 5 év felett, iskolai csoportban pedig 7 éves kor felett.
Az INPP módszer alapgondolata
az, hogy a mozgás a gyermek első nyelve, amit megtanul. Mozgások által kerül kapcsolatba újra meg újra a
külvilággal és érzékszervei által tapasztalja meg azt.
Idegrendszere közvetíti agyának az így szerzett benyomásokat, ami által az agya fejlőd i képes.
Az is étlődő benyomások által egyre stabilabb idegi összeköttetések épülnek ki, stabilizálódik az egyensúly,
megjelenik a térérzékelés fogalma és a testtudat, s ezek együttesen képzik az összes késő i tanulás alapját.
Amennyiben a korai fejlődés e kisebb-nagyobb hézagok keletkeznek, az késő a legkülönfélébb formában
okozhat problémákat a tanulás, viselkedés vagy a mozgáskoordináció terén.
Ag u k ak a fe t-lent, jobb-bal, elöl- hátul fogal a elsődleges, hiszen csak így tájékozódhatunk a térben és a
föld vonzóerejéhez mérten. Agyunk ugyanazt az adatfeldolgozási módot, ugyanazokat az irányító központokat
használja a tanulás, a viselkedés és a mozgáskoordináció terén, mint amelyek a térbeni tájékozódáshoz
szükségesek.
Ahhoz, hogy a gyermek képes legyen a korától elvárt szinten tanulni és teljesíteni, egfelelő fizikai eszköztárra
– tehát jól fejlett idegrendszerre és mozgáskészségre – van szüksége.
Sok évtizedes tapasztalat, kutatás és statisztikák bizonyítják, hogy e mozgások sorba rendezése által az
idegrendszeri érés folyamata elő öse befolyásolható, és utólag is korrigálható. Az ered é ekről számtalan
könyv, publikáció számol be, köztük a "The Lancet", 2/2000, a világ vezető orvosi szaklapja is.
Az INPP módszer sajátosságai
A vizsgálatok és a gyakorlatok is a fejődés lehető legkorábbi szakaszaira irányulnak, a primitív
reflexrendszer fejlődésé ek időszakára
A gyakorlás során a gyermek, ill. fel őtt kronológiai sorrendben újra sorra végigjárja az eg edfejlődés
lépéseit
Ez úgy történik, hogy a se se ő egyes fejlődési fázisainak mozgásait egfelelő sorrendben, stilizált
formában, többnyire a talajon, egy-egy gyakorlat formájában hetekig gyakoroltatjuk. Újból, és újból és
újból. Amíg csak nem automatizálódnak
E módon a születéstől a mászásig kb. 9-12 hónap alatt újrajáratjuk az összes fejlődési fázist, rögzítjük
az összes alapmozgást, de ezúttal egfelelő sorrendben
A gyakorlást egyéni terápia esetben otthon, a szülőkkel, de szakember visszatérő kontrollja mellett
végezhetjük
Csoportos formában pedig iskolában, óvodában, fejlesztő pedagógiai közegben, szakember irányítása
alatt.
Minden esetben a napi maximum 5-10 perces, monotonon ismételgetett, igen pontosan kivitelezett,
lassított felvételszerű gyakorlás az előírás.
A módszer sikere a gyakorlatok helyes összeállításában, a kivitel pontosságában és a kitartó,
rendszeres gyakorlásban rejlik.
Az INPP módszer nem csodaszer, de az alapokat rendezi, amelyre további tanulás, fejlesztés épülhet,
de ezután már jóval hatékonyabban
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Elő ye: páratlanul hatékony, költség- és eszközkí élő, gyógyszermentes és non-invazív (szelíd) módszer
Sikere: 4 évtized tudományos és tapasztalati eredményein, valamint szigorú feltételrendszerén alapul.
Az INPP módszer alkalmazási formái:
A hetvenes évek elején egyéni terápiaként kikísérletezett módszert azóta világszerte sok sikerrel alkalmazzák a
fejlesztés számos területén és a pszichoterápiában is.
Hogy szélesebb rétegekhez is eljuthasson, a kilencvenes évek elején kidolgozásra került ennek egy csoportos,
iskolai/óvodai gyakorlásra alkalmas, leeg szerűsített, de igen hatékony változata is.
Elsajátítható:
Egy éves posztgraduális terapeuta képzés formájában: Angliában 1988 óta, www.inpp.org.uk
2014 óta Magyarországon is.
Képzés csoportos alkalmazásra Iskolai fejlesztő progra
1996 óta, a világ minden táján.
Magyarországon 2004 óta.
Elsősor a óvodai és iskolai pedagógusok, fejlesztő pedagógusok, test evelők, gyógytest evelők
számára, de gyermekekkel foglalkozó egészségügyi és oktatási szakemberek széles skálája részére is.
Hatékonyságát számtalan független vizsgálat biztosítja.
Tanfolyamok Magyarországon minden 3-4 hónapban. Információ: www.oriasleszel.hu
Egyéni terápia menete: otthon
 Kérdőív kitöltése fel őtt vagy gyermek számára ( www.oriasleszel.hu)
 Egyéni fel érő vizsgálat: 4-7 év alatt 1,5 óra, 7,5 kortól fel őtt korig: 2.5 óra, kizárólag angliai
képzéssel re delkező egyéni INPP terapeuta által.
 Átfogó idegrendszeri fejlődési szintfelmérés (egyensúly, tartás, nagymotoros készség, koordináció,
finommotoros készség, dominancia, vizuális és auditív információfeldolgozás)
 Egyéni gyakorlatprogram összeállítása
 Aktuális gyakorlat(ok) begyakorlása. Rövid kontroll 2-4 hetente, új gyakorlatok betanulása
 Gyakorlás, napi 1-2 gyakorlat, összesen max. 5-10 perc, kivétel nélkül minden nap, ca. 12-15 hónapig.
Csoportos gyakorlás: Iskolában, óvodában, fejlesztő pedagógiai közegben
 Szakember (pedagógus, fejlesztő pedagógus) elvégzi az INPP Felis erő (Iskolai) Tanfolyamot
www.oriasleszel.hu
 Iskola/ intézmény felvállalja, támogatja, helyszínt, lehetőséget, segítséget biztosít, bejelenti az INPP
helyi képviselőjé ek
 Gyakorló osztály/csoport, esetleges kontrollcsoport kiválasztása
 Szülök tájékoztatása, hozzájárulása,
 Kérdőív kitöltése szülő/ pedagógus által)
 ½ órás célzott idegrendszeri fejlődési szintfelmérés (egyensúly, tartás, nagymotoros készség,
koordináció, finommotoros készség, vizuális és auditív információfeldolgozás, olvasási szintfelmérés)
 Felmérés kizárólag INPP továbbképzéssel re delkező pedagógusok által, az INPP magyarországi
képviselői ek segítségével, háttérével
 1. Értékelő táblázat kitöltése
 Csoportos gyakorlatprogram összeállítás, tanítási napok és szünetek figyelembevételével
 Aktuális gyakorlatok csoportos begyakorlása, 2 hetente új gyakorlatpáros
 Gyakorlás minden tanítási napon, előkészülettel összesen kb. 15 perc, tanítás előtt, szünetben, vagy a
test evelő óra végén.
 Program tartama 9-12 hónap. Vége a tanév végén, vagy a következő tanév első negyedében.
 2. Végértékelő táblázat kitöltése
Fontos: Mottónk: a kevesebb = több!
Az INPP gyakorlatprogram az alapokig nyúl vissza, de amikor egyszer sikeresen végigmentünk rajta, akkor
lezárjuk, vége. A folytatás további egyéb fejlesztés, sport, tánc, jóga, logopédia, hallástréning, neuro feedback,
stb. formájában szükséges lehet.
Az INPP Gyakorlatprogram végzése idején i de e ű hasonló ozgásfejlesztő és az egyensúlyt stimuláló
gyakorlatok végzése ellenjavallt. Ugyanígy tilos hallástréning, neuro feedback és egyéb, az idegrendszert
erőse igé
e vevő terápia is, mert óhatatlanul túlstimulálja a gyermek egyébként is érzékeny rendszerét!
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Az INPP készségfejlesztő progra

háttere

Egyre több bizonyítást nyer az a régi elmélet, miszerint a testi egyensúly uralása, a mozgáskészség fejlettségi
szi tje és a pri itív refle ek idő e
egtörtént integrációja szorosan összefügg a tanulási készséggel és
ered é ekkel. Ma apság e
sak arra va lehetőség, hog a pedagógusok iskolai keretek között e
pro lé ákat felis erjék, ha e viszo lag eg szerűe végre tehet ek is elle ük vala it. Ezt izonyítják azok a
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felmérések is, amelyeket Nagy-Britannia területén 2000 óta, a progra széles körű iskolai alkal azása o á
folytattak. A megoldás napi egyszeri – iskolai keretek közötti - 10 perces gyakorlásban rejlik.
E programot a - mintegy 40 éve a Dr. Peter Blythe vezetése alatt álló - Neuro-Fiziológiai Pszichológiai Intézet
(INPP) dolgozta ki az angliai Chesterben. A módszert a 70-es évek óta, mint egyéni klinikai kezelési módszert
alkalmazták. A jelenleg is használatos, iskolai keretek között alkalmazható rendszert az egyedi vizsgálati
teszteket és a gyakorlatokat csoportokra adaptálva Sally Goddard Blythe, aki mindmáig az INPP igazgató ője,
dolgozta ki 1996-ban.
Az iskolai program vizsgálati tesztjei kimondottan fel érő és felis erő jellegűek, a el eket sak azok a
pedagógusok és szakemberek alkalmazhatnak, akik sikeresen elvégezték ezt a tanfolyamot. Ezek a vizsgálatok
bár standard neurológiai teszteken alapulnak, nem kívánják sem azokat, sem pedig a szokásos pszichológiai,
pedagógiai vagy egyéb, egészségügyi és fejlesztő szake berek által végzett vizsgálatokat helyettesíte i.
E ek oka, hog ezek a vizsgálatok eg eg edi diag ózis körülteki tő felállításához e
újta ak elege dő
i for á iót, és elsősor a arra készültek, hog felis erjék és kiszűrjék azokat a g erekeket, akik szá ára az
INPP Iskolai Program segítséget nyújthat. Az egyéni fejlesztést kizárólag arra képzett szakember vegezheti!
©

Ez a Gyakorlatprogram eg ol a készségfejlesztő ozgássorozatot foglal agá a, a el a se se ő első
életévének természetes mozgásmintáin alapul, és lényege a minden napos gyakorlás. Az INPP módszer és
egyéb hasonló szenzomotoros világmódszerek (pl. a Delacato- vagy az Ayres terápia, Edu-Kineziológia, stb.)
között az eg ik leg ag o
külö ség az, hog az INPP g akorlatok a lehető leg él e ről i díta ak: az
egyensúlyérzék legkorábbi stádiu át fejlesztik először, és apró lépésekben, kronológiai sorrendben haladnak.
A gyakorlatok a talajo végze dők. Céljuk, hog a fejtartó refle re dszert korrigálják, az eg e es fejtartást
erősítsék ez a egfelelő testtartás alapja , vala i t, hog a test eg es részei ek – jobboldal, baloldal, altest,
felsőtest, végtagok – egymástól, és a fejmozgatástól független, külön-külö való ozgatását elősegítsék ez a
egfelelő koordi á ió alapja . A ikor a soport i de tagja képes az alapjá a véve ige eg szerű
ozgásokat auto atikusa kivitelez i, akkor léphet a soport tová a következő szi tre. (Kivételes esetben
é el ik g er ek ek eg edi te pót írhatu k elő, ha ag o hátráltatja a soport e etét.
©

E Gyakorlatprogram sorá a g er ekek a se se ő korai ter észetes ozgásait járják végig a ter észetes
fejlődés sorre djé e , sak ag o apró lépésekben. Az így elért összehangolt mozgások jóval mélyebben
i tegrálód ak, jo a összeáll ak, i tha sak eg é , kívülről ráerőltetett
ódo
egta ult, másolt
test ozgásokat is ételget é k. A ta uláshoz és koordi ált ozgáshoz szükséges alapvető készségek ug a is,
mint pl. a csipesz- vagy tollfogás, az olvasáshoz szükséges integrált szemmozgatás, a helyes testtartás, az
eg e súl egőrző izo reak iók, térérzékelés, rit us, időzítés, st .
i d auto atikusa kell, hog
űködje ek. A ikor i dez ég e auto atizálódott, és sak álla dó kisegítő g akorlás árá érhető el,
akkor a gyermek még nem elég rugalmas ahhoz, hogy új helyzetekhez alkalmazkodjék és ebben az esetben,
ég e
eszélhetü k egfelelőe fejlett készségekről.
Az INPP iskolai progra já ak ered é eiről szá os ta ul á készült. E ta ul á ok eg részt az alulteljesítő
vagy rizikó-kategóriá a sorola dó g er ekek kiszűrésére irá uló tesztek megbízhatóságát vizsgálják, másrészt
a készségfejlesztő gyakorlatok hatékonyságát a reflexprofil, egyensúly, koordináció és a tanulmányi
eredmények javítása szempontjából. Angliában számos iskolában sok száz gyermek végezte már eddig az egy
©
iskolaéven át tartó Gyakorlatprogram -ot, és tanulmányi eredményeik, viselkedésük valamint koordinációs
készségük látvá osa javult a ko troll soportokhoz képest. Az első ag sza ású - 810 általános iskolás
2
gyermeket magában foglaló - vizsgálat eredményei 2005-ben kerültek bemutatásra Edinburgh-ban az éves
nemzetközi INPP kongresszuson. Magyar kutatási eredmények, információ: www.oriasleszel.hu.
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Goddard Blythe SA, 2005
“Child Care in Practice”, Releasing Educational Potential Through Movement, 2005 www.inpp.org.uk/research
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