
Temat: Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowych. 

MODUŁ I 

Zapraszamy do udziału w pierwszym z dwóch modułów autorskiego programu 
szkoleniowego dr Anny Regner. 

 
Terapia ustno twarzowa – to szkolenie ukierunkowane na neurosensomotoryczną terapię 
rozwojową całego ciała ze szczególnym uwzglednieniem strefy orofacjalnej. 

 

PROWADZĄCA: Dr n. hum. Anna Regner zajmuje się neurologopedią. 

Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Logopedii Klinicznej i Neurologopedii              

na Wydziale Nauk o Zdrowiu przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Przez piętnaście 

lat była kierownikiem Podyplomowych Studiów z Wczesnej Interwencji i Wspomagania 

Małego Dziecka przy DSW we Wrocławiu. Prowadzi działalnośd logopedyczno szkoleniową 

oraz współpracuje ze specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi. Obejmuje opieką 

terapeutyczną niemowlęta, dzieci i dorosłych z zaburzeniami układu nerwowego, wadami 

genetycznymi, urazami oraz uszkodzeniami powstałymi w wypadkach komunikacyjnych.  

Odbyła liczne kursy i szkolenia zarówno w kraju jak i za granicą z zakresu integracji 

sensorycznej, masażu niemowlęcego, terapii ustno twarzowej Castillo Moralesa, terapii 

czaszkowo- krzyżowej, technik znoszenia bólu wg koncepcji Rossa Emmetta i inne. 

Uczestniczy od wielu lat w konferencjach naukowych i turnusach międzynarodowych m.in.     

w USA, Kanadzie, Singapurze, Malezji, Indonezji, Norwegii, Portugalii i Wielkiej Brytanii.       

Jest członkiem Stowarzyszenia Castillo Moralesa. 

 

Termin:  4.09.2020 r., godz. 16:00 - 20:00, 5.09.2020 r. godz: 9:00- 16:00 

Ilośd godzin: 10  

Koszt: 810 zł 

Nabór: otwarty (LICZBA MIEJSC OGRANICZONA) 
 
Miejsce szkolenia:  Poznao przy ul. Towarowej 35, DELTA (vis a vis Dworca PKP) 

 

Płatnośd: przelewem bankowym zgodnie z regulaminem w tytule przelewu proszę podad 

nazwę szkolenia MODUŁ I + imię i nazwisko (konto bankowe zostanie podane drogą 

elektroniczną) 

 Program:  

1. Prezentacja ogólnych założeo terapii ustno- twarzowej. 

2. Wpływ zmysłów sensomotorycznych na  kompleks ustno- twarzowy. 



 

Częśd praktyczna: 

1. Techniki manualne regulujące nieprawidłowe napięcie całego ciała tzn. łaocuchów 

mięśniowych (z wykorzystaniem ruchu rytmicznego i wibracji). 

2. Stymulacja kompleksu ustno -twarzowego  przez dotyk, węch, smak. 

3.  Terapia manualna z wprowadzeniem olejków eterycznych przygotowujących 

pacjenta     do kontaktu dotykowego i poznawczego. 

4. Wybrane dwiczenia oddechowe regulujące fazy wdechową i wydechową u pacjentów             

z nieprawidłowym napięciem mięśniowym 

5. Regulacja napięcia mięśniowego w obszarze stawów skroniowo- żuchwowych – dwiczenia 

manualne (kontrola domykania jamy ustnej). 

6. Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do prawidłowego połykania, ssania, gryzienia i żucia. 

7. Demonstracja wybranych technik terapii ręki wpływających na poprawę funkcjonowania 

obszaru ustno twarzowego. 

8. Ćwiczenia manualne na  stopach wspomagające obszar ustno -twarzowy 
 

Zapisy: należy wypełnid formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce „zapisy Poznao”. 

 

 

 

 


