
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli, terapeutów,  
psychologów oraz pedagogów do udziału w kursie 

 

Neurosensoryczna terapia taktylna wg dr Swietłany Masgutowej 
 

TERMIN REALIZACJI: 29 – 30 marzec 2014r.  
 
OPIS FORMY: 
Neurosensomotoryczna terapia taktylna proponuje techniki masażu i stymulacji skóry,           

które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii 

mózgu. Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej jest jedną z bazowych technik 

terapeutycznych stosowanych w metodzie dr S. Masgutowej. Współdziała ona z metodą 

integracji odruchów. Jest rodzajem masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory 

skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących                     

z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń 

dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry                                           

i mięśni. Normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi, pozwala na 

łączenie terapii taktylnej z różnymi innymi technikami rehabilitacji, z masażami oraz 

stosowanie jej oddzielnie jako metodę relaksującą i wspierającą rozwój dziecka, a także 

pomocną w terapii osób dorosłych. 

 
Techniki te wykorzystują specjalny dotyk i stymulację, co reguluje: 
 

� integrację odruchów,  

� zakres napięcia mięśniowego,  

� integrację sensomotoryczną,  

� świadomość kinestetyczną. 

W trakcie zajęć uczestnicy poznają sposób diagnozowania, zasady i techniki masażu oraz 

rodzaje ćwiczeń wykorzystywanych w terapii taktylnej. 

Metoda Neurosensomotorycznej Terapii Taktylnej jest skutecznie wykorzystywana 

zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z: 

� porażeniami mózgowymi,  

� autyzmem,  

� zachowaniami agresywnymi,  

� lękami i fobiami,  

� opóźnieniami w rozwoju umysłowym,  

� nadpobudliwością psychoruchową,  

� trudnościami w nauce,  

� zaburzeniami mowy, 

� zaburzeniami integracji sensorycznej 



 

PROGRAM SZKOLENIA: 

� Założenia Terapii Taktylnej wg. dr S. Masgutowej. 

� Skóra, jej rozwój, budowa i funkcje. 

� Unerwienie skóry, receptory, dermatomy. 

� Dotyk i jego znaczenie dla rozwoju. 

� Skóra i propriocepcja. 

� Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu dotyku. 

� Rozwój zmysłu dotyku i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną. 

� Dotyk a odruchy niemowlęce. 

� Terapia taktylna a wyzwanie rozwojowe. 

� Diagnoza i zasady pracy w Terapii Taktylnej. 

� Kroki terapii taktylnej. 

 

ILOŚĆ GODZIN: 18 godzin dydaktycznych 
 
SZKOLENIE POPROWADZI:  
Bernadetta Lis - terapeuta, diagnosta i instruktor programu Neurosensomotorycznej 

Integracji Odruchów według koncepcji dr Swietlany Masgutowej. Współpracuje                          

z dr Masgutową na Międzynarodowych Turnusach Rehabilitacyjnych. Terapeuta integracji 
sensorycznej. Ukończyła szkolenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej i stosowanej, terapii 

proprioceptywnej, arteterapii, metod wspierania dzieci z trudnościami w uczeniu się 

matematyki (u prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej), kursy instruktorskie z zakresu technik szybkiego 

czytania. Właścicielka Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego ASTO. 
 
KWALIFIKACJE UCZESTNIKÓW: 
Uczestnicy otrzymają certyfikat o ukończeniu kursu Terapii Taktylnej wydany przez 

Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej. 

 
CENA SZKOLENIA:  650 zł/os   
 
Uwaga: dodatkowa zniżka dla Członków Oddziału Terenowego nr 94 Polskiego Towarzystwa 

Dysleksji  w Polkowicach - 10% od kosztu szkolenia oraz dla osób uczestniczących                            

w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniu z zakresu Arteterapii organizowanych przez             

ośrodek - 10% od kosztu szkolenia. 
 
NABÓR TRWA DO DNIA: 14 marca 2014r. 
 

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeń dostarczonego 

do siedziby ośrodka osobiście, drogą mailową lub faxem (formularz do pobrania na 

www.polkowice. edu.pl  – dział FORMY DOSKONALENIA). Osoba do kontaktu: specjalista         

ds. szkoleń Martyna Łabyk tel. 76 746 15 70 wew.73 

 

 

 

 

 


