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  ____________________________________________________________________________________ 

tocupationala@gmail.com                                                                          www.terapieocupationala.ro 

 

Nr. de înregistrare: 274/ 04.09.2018 

 

Titlul cursului:  Introducere în „Integrarea senzorială (IS)” şi „Tulburările de procesare senzorială (DPS)” 

 
 

SINOPSIS  

 

Descrierea cursului 

Acest curs de trei zile se fundamentează pe înțelegerea integrării senzoriale, ca teorie și cadru de referință. 

Participanţii vor fi capabili să înţeleagă tulburările de procesare senzorială şi modul în care aceste dificultăţi 

influenţează abilitatea de învăţare a copilului, participarea sa în medii contextuale diferite şi 

comportamentul. Acest curs introductiv oferă o înţelegere a terapiei de integrare senzorială şi a strategiilor 

practice de abordare senzorială, care promovează şi îmbunătăţesc participarea şi succesul copiilor cu 

tulburări de integrare senzorială. Cursul se desfăşoară în limba engleză, cu traducere de specialitate în limba 

română. 

 

Obiectivele cursului  

La sfârşitul cursului, participanţii vor fi capabili: 

 să înţeleagă conceptele teoretice, ce fundamentaează "Integrarea senzorială (IS)"  

 să descrie modul de funcţionare fiziologică a sistemelor senzoriale  

 să înţeleagă diferenţa dintre preferinţele senzoriale şi tulburările (disfuncţia) de procesare senzorială 

(DPS) 

 să înţeleagă terminologia folosită în IS şi DPS  

 să-şi însuşească conceptele teoretice şi strategiile practice, de bază, în abordarea DPS  

 să înţeleagă rolul „Terapiei de integrare senzorială” pentru copii cu DPS  

 să identifice strategii senzoriale ce pot ajuta procesul de învăţare, participarea şi comportamentul copiilor 

cu DPS.  

  

Instructori de curs 

Dawn Hoffman, OTR/L, SIPT Certified (Sensory Integration and Praxis Test), membru APTOR 

Mirela Burllău, TO, FKT, membru APTOR – asistent în traducerea de specialitate  

 

mailto:tocupationala@gmail.com
http://www.terapieocupationala.ro/
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Participanţi 

 Terapeuţi ocupaţionali şi studenţi la terapie ocupaţională, ce lucrează (sau intenţionează să lucreze) în 

pediatrie  

 Fizio-kinetoterapeuţi, studenţi la kinetoterapie ce lucrează (sau intenţionează să lucreze) în pediatrie  

 Alte specialităţi pediatrice sunt binevenite la curs, în limita locurilor disponibile.   

 În număr de minim 15 şi maxim, 25. 

 

Perioada: 27 - 29 octombrie 2018, cu termen ultim de înscriere, 20 octombrie, 2018 

 

Taxa de participare 

150 lei - pentru terapeuţii ocupaţional, membrii ai APTOR 

250 lei - pentru restul cursanților. 

 

Locaţia: Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918” şi „Centrul Maria Beatrice” 

 

Contact: mirelaburllau@gmail.com (telefon: 0744 861 509) & dawnamericanca@gmail.com (Oradea) 

 şi corina.gavrila@gmail.com (Alba-Iulia) 

 

Programul, pe zile şi intervale orare 

   

    ZIUA      ORA     INSTRUCTOR(I)      TEMATICA 

27. 10. 2018 

Sâmbătă  

9:00 – 16:00  

Pauza de prânz: 12:00 – 13:00 

Dawn Hoffman 

Mirela Burllău 

Aspecte teoretice 

Locaţia ? 

28. 10. 2018 

Duminică  

9:00 – 16:00 

Pauza de prânz: 12:00 – 13:00 

Dawn Hoffman 

Mirela Burllău 

Aspecte teoretice 

Locaţia ? 

29. 10. 2018 

Luni  

9:00 – 16:00 

Pauza de prânz: 12:00 – 13:00 

Dawn Hoffman 

Mirela Burllău 

Aspecte practice. 

"Centrul Maria Beatrice" 
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Cerinţe speciale  

1. Cunoştinţe de bază de neuroanatomie 

2. ***Ţinuta vestimentară lejeră, sportivă (pantaloni, tricou, tenişi), cursul fiind practic, chiar şi în abordarea 

teoretică. 

3.  Participarea activă este esenţială. 

 

 


