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Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio 
 

realizuje projekt ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 

 

„Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów” 

 

Harmonogram szkolenia z zakresu „Pediatria” 
 

Rejestracja uczestników 1 dnia od godz. 08.30 

 
1 dzień godz. 09.00-17.00 

2 dzień godz. 09.00-17.00 

3 dzień godz. 09.00-17.00 

4 dzień godz. 09.00-17.00 

 

 

Dla uczestników szkolenia każdego dnia 

przewidziana jest posiłek w trakcie przerwy obiadowej 

oraz poczęstunek podczas dwóch przerw kawowych 

 

Adres organizowanego szkolenia: 

Centrum Rehabilitacji KINEZIO 

Warszawa ul. Herbsta 4 (róg Romera) 

Dzielnica Ursynów – Metro Stokłosy 

 

 

Uczestnicy kursu otrzymują: 

skrypt, notatnik , długopis, teczkę oraz ogromny zasób wiadomości i umiejętności 

 

Obowiązkowe wyposażenie uczestnika kursu: 

zmienne obuwie sportowe, wygodne stroje do pracy na materacu 
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RAMOWY PROGRAM KURSU 
 

Zakres tematyki szkolenia obejmuje (Evidence Based Training): 

 

Dzień 1-2 
 

Rozwój  i  diagnoza rozwoju ruchowego dziecka do 1 r.ż.  

 

W kursie wykorzystane będą elementy diagnozy z zakresu Metody NDT-Bobath, Metody Vojty, 

Metody Prechtlla, Monachijskiej Funkcjonalnej Skali Diagnostycznej 

 

    Program kursu: 

   1. Rozwój ruchowy fizjologiczny dziecka do 1 r.ż. 

   2. Wybrane odruchy pierwotne: obraz, znaczenie w rozwoju fizjologicznym  

   3. Wprowadzenie do diagnozy ruchowej /funkcjonalnej/ dzieci małych 

   4. Diagnoza: 

   - ocena napięcia mięśniowego, 

   - ocena siły mięśniowej 

   - ocena czucia powierzchownego dotyku 

   - ocena kamieni milowych w rozwoju ruchowym motoryki dużej dziecka z uwzględnieniem rozwoju  

    aktywności kończyn górnych, stóp i ruchu globalnego. 

   - ocena rozwoju odruchowego dziecka. 

   - ocena kamieni milowych w rozwoju ruchowym motoryki małej dziecka. 
 
 
 

Dzień 3-4  
 

Pielęgnacja dziecka do 1 r.ż.  

Wsparcie rozwoju ruchowego dziecka z opóźnieniem psychoruchowym  

 
   .1. Pielęgnacja dziecka do 1.r.ż, prawidłowe sposoby:  
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       - pozycjonowania,  

       - podnoszenia, 

       - noszenia,  

      -  odkładania,  

      -  przewijania, 

     -   karmienia dziecka. 

 

    2. Wybrane akcesoria a rozwój dziecka:  

      - nosidełka,  

      - bujaki,  

      - szelki,  

      - skoczki,  

      - chodziki,  

      - pchacze,  

     -  karuzela,  

     - ochraniacze,  

     - rowerki biegowe,  

     - chusty 

 

   3. Wybrane techniki wspomagania rozwoju ruchowego, techniki dla:  

      - podporów, 

      - obrotów,  

      - pozycji czworaczej,  

      - pełzania,  

      - klęku jednonóż,  

      - chodu.  

 


