CENTRUM EDUKACJI
ZAWODOWEJ
AWF w Krakowie

ZAPRASZA NA KURS:

mgr Renata Horst- twórca metody Terapii N.A.P.

®

Terapia N.A.P.®Neuroortopedyczna Plastyczność zależna od Aktywności
TERMIN Moduł I – 05-07.04.2019 r. Moduł II–10-12.05. 2019 r. /dokumenty należy składać do 28.02.2019 r./
Kurs przeznaczony dla:
fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, specjalistów medycyny sportowej, instruktorów gimnastyki korekcyjnej, studentów po
ukończeniu 1 roku studiów 1 stopnia, absolwentów szkoły pomaturalnej, w której prowadzono nauczanie z zakresu anatomii,
fizjologii, biomechaniki człowieka.
Ćwiczenia praktyczne stanowią 70% kursu.
Wykłady multimedialne wraz ze studium przypadków 30% kursu.
Liczba godzin dydaktycznych: 50h (Moduł I - 25 h; Moduł II 25 h) h=45 min
Po ukończeniu Modułu I:
• Kursant potrafi wykonać techniki terapii N.A.P.® stosowane w profilaktyce oraz usprawnianiu zaburzeń w obrębie kończyny
dolnej, miednicy oraz kręgosłupa lędźwiowego.
• Kursant z pomocą instruktora potrafi wykonać analizę faz chodu oraz aktywności ruchowych (schylanie się, podnoszenie,
aktywności sportowe).
• Kursant posiada wiedzę na temat aspektów kontroli posturalnej istotnych w profilaktyce i leczeniu zaburzeń postawy ciała.
• Kursant potrafi wykonać ocenę, terapię oraz zaplanować trening fizyczny w aktywnościach wykonywanych na schodach.
Po ukończeniu Modułu II:
• Kursant potrafi rozwinąć hipotezę dotyczącą możliwych przyczyn utraty funkcji na podstawie analizy aktywności życia
codziennego/sportowych i stworzyć plan terapii wynikający z przeprowadzonej oceny pacjenta.
• Uczestnik kursu nabywa wiedzę dotyczącą patologii i objawów pochodzących ze stawów skroniowo-żuchwowych, odcinka szyjnego
oraz piersiowego kręgosłupa i kończyny górnej.
• Uczestnik kursu potrafi zastosować odpowiednie techniki terapeutyczne według zasad terapii N.A.P. podczas pracy z pacjentem

Kurs prowadzi certyfikowany instruktor terapii N.A.P.:
dr Sylwia Mętel - pracownik Zakładu Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej AWF w Krakowie
Koszt szkolenia: 1.899,00 złotych + 50,00 zł. oplata rekrutacyjna /grupa minimum 6 osób/
Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu po ukończeniu Modułu I oraz Modułu II
Zgłoszenia osób, szczegółowe informacje:
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ AWF w Krakowie
Budynek Główny Uczelni, Pawilon A, IV piętro pok.411
tel. 12/ 683-14-46; fax.12/683-14-45
e-mail: studium@awf.krakow.pl
adres strony: http://www.awf.krakow.pl/index.php/o-nas/centrum-edukacji-zawodowej

