
Filterezett Hang Tréning / Auditív Figyelemfejlesztő Tréning (AFT):

 FONTOS INFORMÁCIÓK

Az AFT egy új fogalom az auditív területek fejlesztésében és a tréningben részt vevő gyerekek szüleitől 
komoly együttműködést igényel. A szülőktől azt kérjük, hogy vegyenek részt az alkalmakon és 
tájékozódjanak az elérhető internetes és egyéb anyagok között, számoljanak be a gyermekük 
viselkedésében végbemenő változásokról és a tréning során fellépő reakciókról. 

1.  Nagyon fontos, hogy a megkezdett fejlesztő tréninget ne hagyják abba: Kérjük, biztosítsák, 
hogy gyermekük mind a 20 félórás foglalkozáson részt vegyen. Kivételt csak valóban súlyos 
megbetegedés képezhet. Ebben az esetben kérjük hívják …-t a …számon.. 

2.  AFT-t nem lehet alkalmazni, ha a gyermeknek középfülgyulladása van. Orvos által igazoltan 
gyógyultnak kell lennie, mielőtt a tréning elkezdődne.

 
3.  Kérjük a szülőket, hogy támogassák gyermeküket az AFT alatt és az azt követő időszakban, 
amikor a változások végbemennek. Gyermekük lehet, hogy aluszékonyabb lesz, vagy ingerültebb, 
feledékenyebb, esetleg szédülhet  Azt tanácsoljuk, hogy a napi programokat csökkentsék, a 
megterhelést enyhítsék, amennyiben kimerültnek, kedvetlennek tűnik gyermekük. Ilyen 
mellékhatások azért történnek, mert időre és energiára van szüksége a szervezetnek, hogy a 
végbemenő változásokhoz alkalmazkodjon.

4.  A változás tünetei részben pozitívak az első pillanattól fogva, de lehet hogy időnként új kihívást 
jelent a szülők számára gyermekük megváltozott viselkedése. A negatív tünetek azonban nem 
tartanak sokáig, és ezeket is a változás jó hírnökeiként kell fogadni. Az AFT jótékony hatásait csak az 
AFT után 4 hónappal lehet összegezni.

 KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY AZ AFT UTÁN GYERMEKE NEM 
HALLGATHAT ÚJRA FEJHALLGATÓN KERESZTÜL ZENÉT, UGYANIS A 

TAPASZTALAT SZERINT AZ AFT JÓTÉKONY HATÁSAIT EZÁLTAL ELVESZÍTHETI. 
   HANGOS ZENE HALLGATÁSÁT MINDADDIG KERÜLNI KELL, AMÍG AZ AFT ÁLTAL 

NYERT POZITÍV HATÁSOKAT FENN KÍVÁNJÁK TARTANI. 

 EZENNEL IGAZOLOM, HOGY AZ AFT-VEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKAT ELOLVASTAM 

ÉS MEGÉRTETTEM. 

 TÁJÉKOZTATTAK A BERARD MÓDSZER ÉS A FILTEREZETT HANG TRÉNING KÖZTI 

KÜLÖNBSÉGRŐL.

 TISZTÁBAN VAGYOK AZZAL, HOGY AZ AFT NEM EGY GYÓGYMÓD.

 TISZTÁBAN VAGYOK AZZAL, HOGY ÁTMENETI MELLÉKHATÁSAI LEHETNEK AZ AFT-NEK.

 SZERETNÉM, HA GYERMEKEM AUDITÍV FIGYELEMFEJLESZTŐ TRÉNINGBEN 

RÉSZESÜLNE. 

 TUDATÁBAN VAGYOK ANNAK, HOGY A KUTATÁSOK SZERINT NINCS TARTÓS NEGATÍV 

HATÁSA AZ AFT-NEK, VISZONT POZITÍV HATÁSAI LHETENEK. 

ALÁÍRÁS……………………………………………………(szülő/gondviselő)  dátum …………………………..�
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