Schumann 3D Platte Medical - Terapia
neurodynamiczna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2017/09/01/9332/78632

Cena netto

5 000,00 zł

Cena brutto

5 000,00 zł

Cena netto za godzinę

312,50 zł

Cena brutto za
godzinę

312,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2017-11-18

Termin zakończenia
usługi

2017-11-19

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2017-09-01

Termin zakończenia
rekrutacji

2017-11-13

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Spectrum Consulting Anna Dytko

Osoba do kontaktu

Maciej Bakonyi

E-mail

m.bakonyi@spectrumc.com.pl

Telefon

533752988

Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie pozwala zdobyć i przećwiczyć techniki prezentacji oraz zdobyć wiedzę na temat terapii
neurodynamicznej z wykorzystaniem urządzenia Schumann 3D. Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej o urządzenia Schumann 3D
oraz zdobędzie wiedzę na temat torowania rdzeniowego, otwierania otworów międzykręgowych. umie obsługiwać urządzenie Schumann 3D, zorganizować pracę gabinetu dostosowanego do terapii
Schumann 3D oraz potrafi przeprowadzić prezentację urządzenia Schumann 3D wskazując jego
zalety, oraz dobrać odpowiedni program terapii do osoby poddającej się zabiegom, przeprowadzić
ćwiczenia w celu niwelowania konsekwencji związanych z działaniem negatywnych czynników na
nasze zdrowie, - Ponadto szkolenie buduje świadomość otwartości na innowację.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Torowanie rdzeniowe
Otwieranie otworów międzykręgowych
Staw krzyżowo-biodrowy
Unerwienie kończyny górnej: Nerw pośrodkowy, łokciowy, promieniowy, pachowy
Unerwienie kończyny dolnej: nerw piszczelowy, strzałkowy, udowy, udowo-goleniowy, zasłonowy
Priopriocepcja
Omówienie głównych elementów pokazu platformy
Skuteczne działanie platformy w celu niwelowania konsekwencji związanych z działaniem
negatywnych czynników na nasze zdrowie.
Prezentacja podstawowych ćwiczeń na platformie dostosowanych do potrzeb klienta
Wypożyczalnia platform

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu: wiedza teoretyczna i
praktyczna o urzadzeniach Schumann 3D oraz zdobędzie więdzę na temat prezentacji urzadzen
Schumann 3D.

W procesie uczenia się uczestnik nabywa praktyczne umiejętności z zakresu: obsługi urzadzeń
Schumann 3D, organizacji gabinetu terapii Schumann 3D oraz prowadzenia prezentacji urzadzeń
Schumann 3D.
Ponadto szkolenie buduje świadomość otwartości na innowację.
Efekty uczenia się są weryﬁkowane na podstawie imiennych pre-testów i post-testów. W momencie
rozpoczęcia szkolenia rozdawany jest uczestnikom pre-test. Na zakończenie szkolenia dokonywany
jest ponowny pomiar na podstawie post-testu. Po zakończeniu szkolenia weryﬁkowany jest wpływ
szkolenia na wystąpienie różnic w dwóch dokonanych pomiarach.

Grupa docelowa
Osoby zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy w zakresie zastosowania terapi bazujących na
biodynamicznym systemie przepływu energii

Opis warunków uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przyjęcie zgłoszenia na usługę.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Zajęcia z przerwami

2017-11-18

11:00

19:00

8:00

2

Zajęcia z przerwami

2017-11-19

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Edward Dundziak

Obszar specjalizacji

Sprzedaż bezpośrednia Zastosowanie urządzeń
Schumann 3D w rehabilitacji Budowa zespołów
sprzedażowych Terapia rezonansem Schumanna

Doświadczenie zawodowe

26 lat doswiadczen w sprzedazy bezpośredniej
lata 92-94 manager firma Zepter lata 94-96
manager firma Rainbow ( w 1996 - oskar dla
najlepszego sprzedawcy) lata 96-2002 dyrektor
sprzedazy firma Rosmosis lata 2002- 2008
dyrektor sprzedazy firma Aquapol lata 2010 2012 dyrektor sprzedazy firma Bona Vita 2012 2017 wyłączny dystrybutor na Polskę urządzeń
medycznych Schumann 3D firma Club of
Wellness

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

trener w firmie Zepter 92-94 trener w firmie
Rainbow 94-96 trener w firmie Rosmosis 962002 trener w firmie Aquapol trener w firmie Bona
Vita trener w firmie Club of Wellness

Wykształcenie

Licencja Club of Wellness na wyłaczna
dystrybucję Certyfikat ukończenia
szkolenia/kursu Terapii Schumann 3D ( dr n.med.
E. Herth w Baden Wurttemberg)

Imię i nazwisko

Piotr Bursiewicz

Obszar specjalizacji

Rehabilitant Sportowy Prekursor Terapii
Behawioralnej Prekursor Terapii Sportem
Współtwórca Międzynarodowego programu
BodyCONSTITUTION Prelegent konwencji,
warsztatów i seminariów w Polsce i za granicą

Doświadczenie zawodowe

Od 30 lat specjalizuje się w leczeniu schorzeń
kręgosłupa oraz rehabilitacji sportowej,
pourazowej, powypadkowej i pooperacyjnej

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Szkoli fizjoterapeutów, instruktorów oraz lekarzy
w kraju i za granicą. Od wielu lat współpracuje z
Kadrą Narodową Lekkiej Atletyki oraz z Instytutem
im. Jerzego Grotowskiego.

Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Aleksandra Zawadzkiego 68
44-109 Gliwice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Szkolenie odbywa się w sali szkoleniowej
zlokalizowanej w Hotelu Arsenał

Warunki logistyczne:

