
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 2023-24 
УЧИЛИЩЕ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ „СИНЕРГИЯ“ в България 
 

Учебна програма 
Описателно извлечение от модулите на обучение 

 
 

1. Медицинска тема (T1) 
a. Уроците на медицинска тема ще се провеждат онлайн на платформата за 
електронно обучение https://fad-airop.it 
2. Основни науки (Т1) 
a. Уроците по основни науки ще се провеждат онлайн на платформата за 
електронно обучение https://fad-airop.it 
3. Палпаторна анатомия (Т1) 
a. Уроците по палпаторна анатомия ще се провеждат онлайн на 
платформата за електронно обучение https://fad-airop.it 
4. Модул 2 - Интегриран постурален анализ A.P.I.* (T1 и T2) 
Това е фронтален модул с много висок процент практика за надзор: Събота 
9:00 - 18:00 / неделя 9.00 - 18:00. Ще е възможно да се прегледат 
теоретичните видео уроци на FAD платформа преди фронталните класове. 
Ще има уебинар на живо след модула за дискусия и задълбочен анализ с 
учителите. 
Модулът въвежда интегриран постурален анализ A.P.L, регистриран 
метод, състоящ се oт девет неинвазивни теста за постурална оценка: 
ATP (хармония на постуралния тонус) тест, постурален тест на Ромберг.  
Тест на Фукуда.Постериорно-антериорен вертикален тест на Баре, тест за 
външни бедрени ротатори. Индексен тест, тест на плантарна контактна 
зона Латерално-латерален вертикален тест на Баре, очен кръгов тест.  
Въведение в неутралното тестово разглеждане и концепции за пертурбация 
Представят се концепциите на Test Neutro. Interrogazioni e Perturbazionl 
5. Модул 2 - Невро-постурална ремодулация R.N.P.* (T1 и T2) 
а. Това е фронтален модул с много висок процент практика за надзор:                               
Петък 14:00 - 18:00 обучение и преглед, събота 9:00 - 18:00 неделя 9:00 - 
18:00 фронтални уроци. Ще е възможно да се прегледат теоретичните 
видео уроци на FAD платформа преди фронталните класове.                                                                                  
Ще има уебинар на живо след модула за дискусия и задълбочен анализ с 
учителите. 
б. Модулът въвежда R.N.P. за невро-постурална ремодулация, регистриран 
метод, състоящ се от постурални и сензорни рехабилитационни 
упражнения (проприоцепция, кинестеза и интероцепция), базиран на 
повтарящ се и цикличен модел,способен да улесни подкортикалното 
запаметяване на нови невромоторни енграми.  
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Методът R.N.P. се основава на хипотезата на Хеб за кооперативното учене, 
изследване на огледални неврони, изследване на механизми за кратко, 
средно и дългосрочна памет. Методът R.N.P. може да се приложи към 
всички области на тялото и включва прости и неинвазивни двигателни и 
визуализационни упражнения по схемата 6 x 6 x 21. 
6. Модул 3 - R.N.P.* на гръбначния стълб, тазовия и скапуларния пояс, на 
стъпалото и глезена чрез иновативна технология. 
а. Това е фронтален модул с много висок процент практика за надзор:                                  
Петък 14:00 - 18:00 обучение и преглед, събота 9:00 - 18:00 неделя 9:00 - 
18:00 фронтални уроци. Ще е възможно да се прегледат теоретичните 
видео уроци на FAD платформа преди фронталните класове. Ще има 
уебинар на живо след модула за дискусия и задълбочен анализ с 
учителите. 
б. Модулът описва тестовете, техниките и R.N.P. упражнения, 
препоръчани за функционална рехабилитация на биомеханиката на 
гръбначния стълб и на постуралните станции на тазовия и лопатковия 
пояс. Илюстрация на използването на сколиометър, подоскоп, 
проприоцептивни и сензорни стелки, стабилометрична и 
бароподометрична платформа, невротейпинг, B.P.H. Интегрирана система, 
постурологичен куфар, акселерометри и други инструменти за измерване 
на извивките на гръбначния стълб, поясите и плантарната контактна зона. 
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Модул 1 
07-09.04. 
2023 

Интегрален 
постурален 
анализ (A.P.I.™) 

Петък 
Събота 
неделя 

Въведение в A.P.I., 
Ромберг, ATP, Barrè PA, Barrè LL, Подалична опора,    

 
 Moдул 2  
26-28.05. 
2023 

Невро-
постурална 
ремодулация 
(R.N.P.™) 

Петък 
Задълбочаване и практика с A.P.I. 
 
Окуломоторика, ротатори, показалци, Fukuda 

   

      Събота 
Въведение в R.N.P. 
R.N.P. на подалична опора, есенциални масла за емоции и вътрешни органи, стенопеични очила,  
хиперболоиди, сухожилен проприоцептивен стимул, тапинг... 

   

     Неделя Упражнения върху R.N.P.     

 
 Moдул 3 
23-25.06. 
2022 

A.P.I.™ и R.N.P.™ 
на постуралните 
станции, на 
диафрагмите и 
на body Barbells 

Петък A.P.I. и R.N.P. и биомеханика на постуралните станции: тапинг и третиране на Trigger Points    

      Събота A.P.I. e R.N.P. на диафрагми и балансьорите на тялото биомеханика на гръбначен стълб    

    Неделя Упражнения върху A.P.I. и R.N.P.    

 
Moдул 4  
28-30.07. 
2023 

 
A.P.I.™ и R.N.P.™ 
на кранио-
цервикално-
мандибуларната 
система 

Петък  
ATM 3D, мускулна карта, карта на болката ATM, семиотика на клика 
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      Събота Електромиография, дистракция и капсуларен Unwinding, мускулна релаксация, рутина на  
лигаментите на ТМС 

   

     Неделя Упражнения върху A.P.I. и R.N.P.    

 
Moдул 5 
29.09-
01.10. 
2023 

A.P.I.™ и R.N.P.™ 
на 
вестибуларно-
визуо-
окуломоторна 
система 

Петък Тест за оценка на окуломоториката и равновесието    

     Събота Техника на Бейтс, упражнения за окуломоторика и равновесие    

     Неделя Упражнения върху A.P.I. и R.N.P.    

 
Moдул 6  
27-29.10. 
2023 

A.P.I.™ и R.N.P.™ 
на кранио-
сакрална 
система 

Петък M.R.P. и краниално състояние, техники за краниално и сакрално слушане    

      Събота Техники за пертурбация и R.N.P. върху кранио-сакралната система    

     Неделя Упражнения върху A.P.I. и R.N.P.    

 

 
 
 
 
 
Moдул 7 
24 - 26.11. 
2023 

 
 
 
 
 
A.P.I.™ и R.N.P.™ 
на невро 
вегетативна 
система: хранене, 
психика и стойка 

 
 
 
 
 
Петък 

Аспекти на храненето и стойката    
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    Събота Консултации за корекции на храненето във връзка със стойката    

     Неделя Психика и стойка    

 
Moдул 8 
26-28.01 
2024г 

 
ПРАКТИЧЕСКИ 
ПРЕГОВОР НА 
“A.P.I.™ И 
R.N.P.™ + 
ВЪТРЕШЕН 
ИЗПИТ 

Петък 

 
 
 
Упражнения върху A.P.I. и R.N.P. 
 
 

 

   

     Събота Упражнения върху A.P.I. и R.N.P.     

     Неделя ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ И ПОРТФОЛИО     
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