
HANDLE® stupeň 1 
 

Úvod do HANDLE přístupu 
 

 

Tento kurz představuje 

interaktivní přístup k diagnostice 

a terapii obtíží v neurovývoji a učení 

v jakémkoli věku. 
 

22. června 2019 

Praha – Vršovice 

Farní sál kostela sv. Václava, 
nám. Svatopluka Čecha 

CENA: 2 200 Kč – odborníci, 1 800 Kč - rodiče 

Slevy pro rodiny HANDLE klientů,  studenty denního studia, skupiny 
a pro účastníky předcházejících kurzů.     
 

Účastník obdrží osvědčení o účasti na kurzu.  
Podmínkou obdržení osvědčení je účast na CELÉM kurzu. 
 

Kurz s  akreditací MŠMT ČR pro učitele základních, mateřských a speciálních škol, 
speciální pedagogy, asistenty pedagoga, psychology, výchovné poradce, 
vychovatele školských zařízení a pedagogy volného času. 
Více informací na handle@email.cz. Možnost bezplatné konzultace. 

 

HANDLE® (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě 

učení) je neurovývojová terapie, která vychází z poznatků  
o plasticitě mozku a vlivu stresu na učení. Prostřednictvím 
organizovaného pohybu a stylu interakce se snaží organizovat 
nervový systém, omezit stres a podpořit proces učení v 
každém věku. Hledá takové formy aktivit, které jsou pro 
člověka příjemné, motivující a pokud možno zábavné. 
HANDLE vytvořila Judith Bluestone, která sama překonala 
řadu neurovývojových obtíží i ochrnutí po úrazu mozku a 
stala se uznávanou a oceňovanou terapeutkou a lektorkou. 

 

 

Přijďte se seznámit se základními principy tohoto přístupu. 

Naučíte se několik efektivních, praktických, jednoduchých, 

ale neurologicky komplexních aktivit, které mohou pomoci 

při vytváření pevných základů pro učení a fungování 

v každodenním životě. Principy a aktivity můžete využít 

doma, ve škole i v práci . 

 

Kdo může mít z kurzu užitek: Rodiče, logopedi, ergoterapeuti, učitelé, speciální pedagogové, pediatři, 
zdravotníci, sociální pracovníci, psychologové, asistenti pedagoga, osobní asistenti, neurovývojoví 
terapeuti, poradci rané péče, ošetřovatelé, fyzioterapeuti a kdokoli, kdo chce objevovat cesty ke 
zlepšování potenciálu. 

 

Mgr. Jana Baptie a Mgr. Paul Baptie, HANDLE instruktoři a praktici,   

ve spolupráci s HANDLE Institutem, www.handle.org. 

607 600 341, 558 694 017, handle@email.cz 

 
HANDLE 

With 
Care 



HANDLE® stupeň 1 - Úvod do HANDLE přístupu 
Holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení 

 

„…poslouchej, 

co dělám; 

dívej se,  

    co říkám…“ 

 

„...pohyb leží v 

samotném jádru 

učení...“ 

Carolyn 
 Hunsinger 

Sally 
Goddard 

 

Náplň kurzu: 

• vše souvisí se vším - neurovývoj z pohledu interaktivního a navzájem 
závislého fungování 

• význam výživy a optimálního vnitřního prostředí 

• vlivy vnitřního a vnějšího prostředí na učení a na kvalitu našeho života 

• vliv stresu na proces učení a kvalitu života 

• jak omezit stres - známky stresu a koncept jemného posilování (Gentle 
Enhancement®)  

• chování je komunikace – co nám chování říká o fungování 
neurovývojových systémů – hledání kořenů obtíží 

• pochopení pomáhá vytvářet prostor pro respekt, akceptaci a důvěru 

• jak priority pozornosti (například potřeba bezpečí, jistoty a pohodlí) 
ovlivňují učení a náš každodenní život 

• strategie, kompenzační mechanizmy a aktivity, které mohou podpořit 
organizaci nervového systémů a proces učení 

o HANDLE aktivity – 5 rytmických organizovaných aktivit  

o přizpůsobení aktivit individuálním potřebám, schopnostem a věku 

Součástí budou také videa a příběhy ilustrující využití HANDLE přístupu. 

 

 
 

Přednášející: Jana a Paul Baptie jsou HANDLE instruktoři a praktici. Od roku 2007 pracují na šíření 
HANDLE přístupu v České republice a v Evropě. Pracují s klienty s nejrůznějšími neurovývojovými 
obtížemi, organizují kurzy a vyučují HANDLE kurzy stupeň 1 a 2. 

 

„Nic se neděje bez příčiny. K absolvování kurzu HANDLE mě vedla hlavně zvědavost. V roce 2009 po 

centrální mozkéví příhodě mé babičky jsem měla možnost poznatky z kurzu realizovat přímo v praxi a 

musím říct, že pravidelné procvičování jednoduchých, nebolestivých cviků (cvičení s prsty rukou i nohou, 

tepání na tvář) velkou mírou přispěly k výraznému zlepšení babiččiny ztracené motoriky.“      

Karolína Görög, sociální pracovnice 

„Zaujala mě probíraná filosofie a problematika a multidisciplinárnost daného tématu. Oceňuji přínosy 

do praxe profesní i do osobního života a osobní a otevřený přístup lektorů.“ 

„Na kurzu se mi líbil organizační systém, názorné ukázky, praktické rady pro nás i děti, schopnost 

zodpovídat otázky a ujistit se, že autor otázky věc pochopil.“ 

„Opravdu zajímavá novinka, lehce dostupné a pochopitelné aktivity, které lze okamžitě využít.“ 

Účastníci kurz prvního stupně – září 2013 – KVIC Ostrava 
 

Mgr. Jana Baptie a Mgr. Paul Baptie, HANDLE instruktoři a praktici,   

ve spolupráci s HANDLE Institutem, www.handle.org. 

607 600 341, 558 694 017, handle@email.cz 
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