KURS
Plastrowanie Dynamiczne (Kinesiology Taping) w logopedii
W czasie zajęć przedstawione zostaną możliwości zastosowania Plastrowania dynamicznego (metoda Kinesiology
Taping) do poprawy motoryki sfery oro-facialnej w przypadkach, z którymi w codziennej praktyce spotykają się
logopedzi (nadmierne ślinienie, poprawa zamykania ust, dysfunkcje narządu żucia). Kinesiology Taping jest nową,
efektywną metodą uzupełniającą ich pracę. Uczestnicy będą mieli okazję wykonać specjalistyczne aplikacje plastra
K-Active Tape pod okiem instruktora.
*

Każdy z uczestników otrzyma własny plaster K-Active Tape do plastrowania oraz certyfikat potwierdzający
uczestnictwo w szkoleniu.
PROWADZĄCY: dr Ireneusz Hałas – specjalista fizjoterapii, Międzynarodowy Senior Instruktor Kinesiology
Taping by K-Active Taping
UCZESTNICY: logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii trzeciego roku na studiach I stopnia oraz pierwszego
i drugiego roku studiów II stopnia, a także studenci logopedycznych studiów podyplomowych.
CZAS: 8 godz.

CENA: 350 zł

ZGŁOSZENIA: należy przesłać na adres: dianasaniewska@wp.pl
do 31 marca 2017 r.

KONTAKT oraz INFORMACJE: dr Diana Saniewska, e-mail dianasaniewska@wp.pl, tel. 503 344 455
RAMOWY PROGRAM KURSU
Rozpoczęcie
Część teoretyczna
Właściwości plastra K-Active Tape
Działanie Kinesiology Taping na poszczególne układy organizmu
Techniki Kinesiology Taping
Przykłady aplikacji dla dzieci i dorosłych

Przerwa kawowa
Część praktyczna
Testy przesiewowe dla górnego kwadrantu ciała i tułowia
Ćwiczenie aplikacji mięśniowych, więzadłowych, limfatycznych, funkcjonalnych i korekcji powięziowej

Lunch
Część praktyczna
Techniki mięśniowe i funkcjonalne na brzuch, techniki mięśniowe i funkcjonalne w ustawieniach głowy, techniki mięśniowe
dla mięśnia czworobocznego grzbietu część zstępująca oraz na MOS, techniki korekcyjne
dla traktu oro-facialnego, techniki mięśniowe i korekcyjne dla obręczy barkowej

Przerwa kawowa
Część praktyczna
Techniki limfatyczne w obrzękach twarzy, techniki korekcji powięziowej w porażeniach nerwu twarzowego, techniki
specjalne w neuralgii nerwu trójdzielnego
Techniki mięśniowe dla mięśni pochyłych oraz nadgnykowych i podgnykowych
Aplikacje dla przepony

Dyskusja
Zakończenie kursu – wręczenie certyfikatów
Kurs w atrakcyjnej cenie 350 zł (cena regularna: 450 zł) towarzyszy Białostockim Spotkaniom Młodych Logopedów.
Informacje szczegółowe zostaną przekazane uczestnikom mailowo po zamknięciu listy zgłoszeń.

ZGŁOSZENIE
UDZIAŁU W KURSIE
Plastrowanie Dynamiczne (Kinesiology Taping) w logopedii
Imię nazwisko:
Zawód/rok studiów, uczelnia/placówka terapeutyczna:
Tel. kontaktowy:
e-mail:

Czy będzie potrzebna faktura? Jeśli tak, proszę o podanie danych.

