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«A GYERMEK ÉS FELNŐTT KLIENSEK MULTIDISZCIPLINÁRIS ELLÁTÁSÁNAK SZEMLÉLETEI»
A speciális tanulási és viselkedési zavarok, az alulteljesítés, az érzelmi és pszicho-szociális problémák 

rejtett okai a nevelési és egészségügyi rendszer, valamint a terápiás praxis látószögéből

Az INPP XXVI. Nemzetközi Konferencia fórumot nyit meg az orvostudományhoz, a pszichológiához és a pedagógiához 
kapcsolódó szakterületek megbeszélésére és az ismeretek cseréjére, különös tekintettel a gyermek fejlődésének, va-
lamint a gyermekek és a felnőttek diszfunkcióinak különböző aspektusaira. Ezen különböző országok szakértői osztják 
meg  a résztvevőkkel a neuro-motoros fejlődés, az anyagcsere, a táplálkozás, a hallási adatfeldolgozás, a látás műkö-
dése és a pszichológia területén szerzett kutatási és gyakorlat ismereteiket és tapasztalataikat.

NORMAN DOIDGE (Kanada): Hogyan 
gyógyul az agy
E pszichiáter, aki a neuro-plaszticitás témájának 
vezető szakembere, az agy önmegújító képes-
ségére összpontosít, és az agy gyógyítására irá-
nyuló különféle megközelítések hatékonyságát 
tárgyalja.

SALLY GODDARD BLYTHE  
(Egyesült Királyság): Tanulással a moz-
gásért, mozgással a tanulásért. Hogyan 
teremti meg a fizikai fejlődés a tanulás 
alapjait.
Az INPP igazgatója, az INPP fejlődési szint-szűrő 
vizsgálati eljárásának, valamint az iskolai fej-
lesztő programjának megalkotója. Továbbá 
vezető szakértő a neuro-fiziológiai működés, a 
neuro-motoros éretlenség valamint a pszicho-
lógiai, viselkedési és tanulási problémák közötti 
összefüggések területén.

SUSANNE CODONI (Svájc): A testre irá-
nyuló beszédterápia koncepciója (k-o-s-t)
Gyógypedagógus és logopédusként saját „k-o-
s-t“ elnevezésű koncepcióját fejlesztette ki. A 
Bázeli Egyetem Orvostudományi Karán vezeti 
az ún. MAS Craniofacial Kinetics tanfolyamot.

ELŐADÓK

MANUEL DOMINGUEZ ALCON 
(Olaszország): Értelmezhető a neuroló-
giai fejlődés egy állandó folyamatként? 
Az INPP módszer és a JIAS hallásterápia 
területi vezetője, Olaszország. Szakterülete 
a neuro-motoros értelenség szerepe súlyos 
idegrendszeri fejlődési zavaroknál.

ROKSANA MALAK (Lengyelország): 
A A Tomatis terápia feladata a fejlődési 
rendellenességekkel küzdő gyermekek 
gyógykezelésének részeként

MARINA SANTIAGO BUEY (Spa-
nyolország):   Az örökbefogadott gyer-
mekek komplex tünettana. A QEEG, mint 
az INPP-t és a Neurofeedback-et (Biofee-
dback) kombináló gyógykezelésprofil ki-
dolgozásához használt kiegészítő eszköz 
jelentősége

TATJANA HOŠKOVÁ (Szlovákia): 
Funkcionális optometria – dinamikus látá-
si folyamat

További előadók: Beatriz A. Guerrero (Spanyolország), Ted Pawloff (Ausztria), Maria Matuszkiewicz (Lengyelország), 
Viera Lutherová (Szlovákia), Ivan Juráš (Szlovákia).

A KONFERENCIA DÍJA: 

150 € INPP Licentiates számára

195 € többi résztvevő számára

A díj tartalmazza:
letölthető anyagokat a résztvevők számára

elektronikus formátumban, hozzáférést az előadások 
videofelvételeihez, 

Norman Doidge előadása kivételével.

A résztvevők igazolást kapnak a konferencián való 
részvételről.

A konferencia nyelve: 
Az előadások angol és szlovák nyelven hangzanak el, 
szlovák, angol, magyar, német, spanyol, lengyel és 

orosz szinkrontolmácsolással.

Napi program: 9:00 - 18:00 h

Az INPP nemzetközi konferenciát online tartjuk       
a SARS-CoV19 járvány miatt.

Részletes információk: 
www.inpp2021.online

Jelentkezés: www.inpp2021.online/hu/jelentkezes/


