Institute for Neuro Physiological Psychology

Az INPP módszer óvodai/iskolai alkalmazása
3 napos tanfolyam
Helyszín: ……
Részvétel:
Lehetséges csak az 1. vagy 1. + 2. napon is részt venni.
A 3. napi részvétel feltétele az 1. + 2. nap elvégzése
Jelentkezési lap: A reflex@oriasleszel.hu í e igé yelhető ill. letölthető .
Részvételi díj:
Napi 5.
Ft, elépéskor fizete dő
(ld. Akkreditáció és tanfolyami díj).
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A képzés két modulból áll:
I. Modul (FELISMERŐ - 2 nap)

 A módszer elméleti hátterének ismertetése (1. nap)
Többnyire hétvége 9.30-17.00h
 Az idegrendszer fejlettségi szintjének felmérése (2. nap) Többnyire hétvége 9.00-17.00h

II. Modul (GYAKORLATI ALKALMAZÁS - 1 nap):
 Az INPP Gyakorlatprogram© alkalmazása (3. nap).
Többnyire hétvége 9.00-17.00
A 3. napi részvételhez az intézmény befogadó nyilatkozata (Eljárási Szabályzat) szükséges!

I. „FELISMERŐ” Modul:
az idegrendszeri éretlenség beazonosítására óvodás/iskolás gyermekeknél
A tanfolyam célcsoportja:
Olyan szakemberek (óvodai/iskolai pedagógus, fejlesztő pedagógus, gyermek/háziorvos, pszichológus,
gyógypedagógus, gyógytornász, logopédus, ozgásterapeuta, i téz é vezető, stb.
akik felis erő, diagnosztikai, beutaló szándékkal kívánnak az INPP módszerrel megismerkedni, illetve
szak ai is ereteiket szá dékoz ak bővíte i.

A képzése résztvevők
-

egis erik:

a Megkésett Idegre dszeri Fejlődés avagy a Neuro-Motoros Éretlenség fogalmát,
az egyes reflexek szerepét a tanulási, viselkedési problémák hátterében,
az éretle refle re dszer jelle zőit és következ é eit,
rövid, a reflexrendszer érettségét vizsgáló teszteket,
óvodás és iskolás korban elvárható auditív, vizuális és motoros készségek fejlettségének
vizsgálatára irányuló teszteket,
és az óvodai/iskolai alkalmazás feltételeit.

Tehát a hallgató a 2 nap alatt minden ismeretet elsajátíthat, kivéve a Gyakorlatprogramot©, hiszen a
problémák fizikai hátterének felismeréséhez, beazonosításához arra nincs szüksége.
A ta fol a i résztvevők g akorlatba is bebizo ítják, hog a teszteket
ennek alapján kapják meg a TANÚSÍTVÁNY-t.

Magdalena Zweegman-Kocsis INPP UK, NL, HU

egfelelőe elsajátították, és

reflex@oriasleszel.hu, www.oriasleszel.hu
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II. Modul: „Az INPP Módszer GYAKORLATI ALKALMAZÁSA”
A tanfolyam célcsoportja és bemeneti feltételei:
-

Az I. Modul hiánytalan elvégzése
Pedagógus, gyógy-, fejlesztő pedagógusi végzettség diplo a, oklevél
Az óvoda/iskola megnevezése, ahol a programot, garantáltan saját, minden napos felügyelete alatt
alkalmazni szándékozik.
Ehhez a munkáltató intézmény írásos befogadó igazolása szükséges (ld. Eljárási Szabályzat), vagyis a
minden napos rendszerességgel törté ő, csoportos foglalkozás biztosítása.
A jele tkező tudo ásul veszi, hog 2 éve ké ti továbbképzése kell részt ve ie ahhoz, hog a ódszert
továbbra is alkalmazhassa.

Feltétel továbbá:
A g akorlatprogra ot alkal azó sze él egfelelő fizikai alkal assága.
(Magyarázat: az INPP Gyakorlatprogramot teljes egészében a talajon végezzük. Mivel e gyakorlatprogram
naponta csak néhány percet vesz igénybe, de rövid, precíz, lassú, kontrollált, mozgásokból áll, a
pedagógusnak fizikailag is képesnek kell lennie azok bemutatására és betanítására. Kizáró ok tehát pl. akut
gerinc-, háti- nyaki és végtagprobléma, terhesség, kóros túlsúly, i de e ű ozgáskorlátozottság, stb.

-

A képzése résztvevők egis erik:
a Megkésett Idegre dszeri Fejlődés avagy a Neuro-Motoros Éretlenség fogalmát,
az egyes reflexek szerepét a tanulási, viselkedési problémák hátterében,
az éretle refle re dszer jelle zőit és következ é eit,
rövid, a reflexrendszer érettségét vizsgáló teszteket,
óvodás és iskolás korban elvárható auditív, vizuális és motoros készségek fejlettségének vizsgálatára
irányuló teszteket,
a reflexrendszer fejlesztésére, az angliai INPP központ által összeállított g akorlatsorozatot, a ak kötelező
sorrendjét,
és az óvodai/iskolai alkalmazás feltételeit.
A ta fol a i résztvevők g akorlatba is bebizo ítják, hog a teszteket és a g akorlatokat
elsajátították, és ennek alapján kapják meg a TANÚSÍTVÁNY-t.

-

-





egfelelőe

A TANÚSÍTVÁNY:
2 évig érvényes.
Megújítása kötelező a további óvodai/iskolai i de apos alkal azáshoz, és alapul szolgál az egyéves
eg é i fejlesztői képzéshez
Megújítási lehetőségek: kedvez é es áro valamelyik/ vagy több nap megismétlése, ill. részvétel
meghirdetett szakmai napokon.
CSAK és KIZÁRÓLAG óvodai/iskolai csoportos alkalmazásra ad jogosítványt úgy, hogy a mindennapos
gyakorlás megoldott az adott intézményben (amelyet kizárólag érvényes INPP TANÚSÍTVÁNY- nyal
re delkező sze él végezhet!
Nem jogosít a módszer teljes vagy részleges oktatására, sem egyéni terápiára.
Megjegyzés:
A hivatalos TANÚSÍTVÁNY tartalmazza az érvényesség végét is!
Kérjük, kísérjék figyelemmel az érvényességet, mert az INPP Gyakorlatprogramot csakis érvényes
Tanúsítvány birtokában vezethetik.
Itt is felhívjuk a szülők fig el ét, hog az INPP ódszer egyéni alkalmazását Magyarországon kizárólag
hivatalos egyéni alkalmazásra jogosult személy végezheti.
Budapest, 2017.
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