“Ludzie nie dlatego
przestają się bawić, że się

SYSTEM

starzeją, lecz starzeją się,
bo przestają się bawić””

ROZWOJU
POPRZEZ
ZABAWĘ

Profesjonalne Szkolenia dla Terapeutów Dzieci Autystycznych w Polsce!
Dołącz System Rozwoju Poprzez Zabawę do swojej pracy z dzieckiem
System Rozwoju Poprzez Zabawę (Growth through Play, GPS) to metoda interakcji z dziećmi ze spektrum
autyzmu, która zwiększa ich rozwój społeczny i komunikacyjny.
Stworzony w oparciu o zasady rozwoju dzieci, badania naukowe i ponad
15-letnie doświadczenie w bezpośredniej pracy, System Rozwoju
Poprzez Zabawę został opracowany tak, aby można go było łatwo
wprowadzić w codzienne kontakty z dziećmi.
Jeśli jesteś terapeutą, nauczycielem, terapeutą integracji
sensorycznej, logopedą, studentem czy pedagogiem specjalnym z pasją
niesienia pomocy dzieciom z autyzmem i opóźnieniami rozwojowymi
oraz chęcią własnego rozwoju zawodowego, to szkolenie jest dla ciebie.

Sprawdź aktualne
terminy na naszej
stronie
www.zrozumiecautyzm.pl

Przyjdź i dołącz do zabawy!

A Collaboration Between:
Kat Houghton
and
Fundacja Zrozumieć Autyzm

Szkolenia Growth through Play System organizowane
przez Fundacje Zrozumieć Autyzm organizację, która
wspiera rodziców i terapeutów dzieci w w spektrum
autyzmu i z zaburzeniami pokrewnymi.

GPS certyfikowane 3
stopniowe szkolenia
GPS to profesjonalne
szkolenia przeznaczone dla
każdego z doświadczeniem
w pracy z dzieckiem
autystycznym

Podczas szkolenia poznasz:

1. Podstawowe zasady rozwoju
społecznego i sposoby stosowania
ich w swojej codziennej pracy.

2. Metody pogłębiania rozwoju
społecznego i komunikacyjnego
niezależnie od sytuacji.

3. Sposoby włączania zabawy do
nauki i sprawiania, aby nauka
była przyjemna.

Włącz zabawę do swojej pracy
Pierwszy stopień warsztatów szkoleniowych Systemu Rozwoju Poprzez Zabawę, jest przeznaczony dla
profesjonalistów, którzy pracują z dziećmi autystycznymi i pragną wzbogacić swój warsztat pracy. Dzięki
wspólnej nauce razem z innymi profesjonalistami będziesz odkrywać sposoby włączenia Systemu Rozwoju
Poprzez Zabawę do swojej pracy zawodowej.
System nie ma na celu zastąpienia innych metod pracy z dziećmi chorymi na autyzm, jednak jest to styl
interakcji, który może być stosowany z każdym dzieckiem, aby zwiększyć jego umiejętności społeczne,
emocjonalne i komunikacyjne.
System opiera się na zasadzie głębokiej akceptacji i szacunku dla każdego człowieka oraz silnej wiary w
potencjał każdego z nas do nauki, rozwoju i doskonalenia się.

SYSTEM ROZWOJU POPRZEZ ZABAWĘ
4. Pomysły na to, jak pogłębić
relacje z dzieckiem, z którym
pracujesz.

5.
Sposoby na włączenie
Syst emu Rozwoju Popr zez
Zabawę do bieżącej pracy.

(ang.) Growth through Play System
Stopień 1 - praca z dzieckiem autystycznym w Systemie Rozwoju Poprzez
Zabawę
Po pierwszym cyklu szkoleniowym uczestnicy:
▪

▪
▪
▪
▪

dowiedzą się, jakie wyróżniamy nowe, oparte na badaniach naukowych, style
interakcji z dziećmi autystycznymi, mające na celu zwiększenie rozwoju
społecznego, poznawczego, emocjonalnego i komunikacyjnego;
odbędą praktykę, podczas której nauczą się stosować poznane style interakcji z
dzieckiem;
poznają podstawy naukowe, z których style te rozwinęły się;
poznają założenia podejcia rozwojowego;
uzyskają certyfikat uprawniający do włączenia metody Growth Through Play
do swojej pracy

Co mówią inni o
szkoleniach
Growth through
Paly System:
“Rozpaliliście we mnie
płomień, którego we mnie
brakowało”

„Niewiarygodnie pomocne.
Daliście mi klucze, aby
otworzyć wiele sekretnych
drzwi w duszy naszego
dziecka”
Stopień 2 – Tworzenie indywidualnych programów rozwijających
umiejętności społeczno-komunikacyjne u dzieci z autyzmem
Po drugim cyklu szkoleniowym uczestnicy:
▪
▪
▪
▪
▪

nauczą się, jak rozpoznać sprawnie stany zaangażowania dziecka i dobierać
odpowiednie techniki;
dowiedzą się, jak tworzyć zabawy i kreatywne aktywności na podstawie tych
celów i programu;
Nauczą się o funkcjonowaniu mózgu i układu nerwowego dzieci z ASD .
otrzymają dostęp do nowych technologi pozwalających skuteczniej
monitorować postępy dziecka- platforma internetowa relatetoautism.com
uzyskają uprawnienia do tworzenia indywidualnych programów rozwojowych
dla dzieci

Stopień 3 – Jak uczyć rodziców odpowiedniej pracy z dzieckiem
autystycznym

„To przerosło nasze
oczekiwania. Nie
wyobrażałem sobie, że to
szkolenie tak zmieni nasze
postrzeganie autyzmu”

„Wspaniałe! Wszystko
zostało przedstawione w
motywujący, optymistyczny i
dynamiczny sposób. Więcej
dowiedziałam się o moim

Po trzecim cyklu szkoleniowym uczestnicy:
▪
▪
▪
▪

będą wiedzieli, w jakie techniki pracy wyposażyć rodziców, aby efektywnie
wspierali rozwój dzieci w sferze społeczno-komunikacyjnej i emocjonalnej;
będą potrafili stosować praktyczne strategie, które są efektywne w szkoleniu
rodziców;
będą potrafili odpowiednio wspierać rodziców i motywować ich do dalszej
pracy;
uzyskają uprawnienia do pracy z rodzicami.

Rejestracja
Wypełnij formularz zgłoszeniowy na
stronie fundacji Zrozumieć Autyzm
www.zrozumiecautyzm.pl

dodatkowe informacje można uzyskać
pod adresem:
info@zrozumiecautyzm.pl

Platforma gps.Ilumivu.com
wspierająca usługi terapeutyczne
Growth through Play System

-

Test diagnozy społeczno- komunikacyjnej online
Narzędzia do pomiaru efektów i wyników pracy
Konto dla terapeuty i rodzica
Videofeedback online
Warsztaty tematyczne online
Webinaria
Czat
Forum

Twój zespół
Kat Houghton
Specjalizuje się w podejściu do autyzmu skoncentrowanym na rodzinie, założyciel Relate to
Autism, Kat Houghton zajmuje się wypełnieniem luki pomiędzy obecnie publikowanymi
badaniami dotyczącymi leczenia autyzmu a szkoleniami dla rodziców z tego zakresu.
Od 2000 roku Kat pracowała bezpośrednio z ponad 900 rodzinami. Pracowała
indywidualnie, bezpośrednio z dziećmi z USA i Wielkiej Brytanii, KAT ma szerokie praktyczne
doświadczenie dotyczące całego spektrum autyzmu. Niezliczone godziny spędzone na
podłodze bawiąc się samochodami i pociągami, układając klocki, skacząc, kołysząc się,
śpiewając, dmuchając bańki, przerzucając strony książki, sprawdzając szczegóły najmniejszych
przedmiotów, łaskocząc i urządzając przejażdżki na plecach dały Kat głębokie uznanie dla
dziecka i ogromną przyjemność z przebywania z dziećmi autystycznymi. Doświadczenie to
stanowi trzon całej jej pracy z rodzicami. Poprzez łagodne, autorefleksyjne podejście
skoncentrowane na drugim człowieku, Kat pomaga rodzicom poradzić sobie z diagnozą ich
dzieci poprzez praktyczne szkolenie oparte na badaniach dotyczących leczenia autyzmu.
Niezależnie od tego, czy pracuje indywidualnie z rodziną w domu czy z dużymi grupami w USA,
Brazylii, Europie lub na Bliskim Wschodzie, Kat pomaga rodzicom na nowo cieszyć się własnymi
dziećmi, rozbudza ich kreatywność w zabawie i zaufanie do własnych kompetencji rodzicielskich.
Od 2007 Kat pracuje na wydziale Uniwersytetu Lancaster (Wielka Brytania), oraz pisze
doktorat z psychologii obejmujący w szczególności rolę rodziców w leczeniu autyzmu. Pierwsza
część jej pracy dotyczy badania wpływu podejścia opartego na relacjach na spontaniczne
zachowania komunikacyjne i społeczne u dzieci z autyzmem. Druga część dotyczy badania
wpływu podejścia skoncentrowanego na rodzicach przy użyciu programów rozwojowych na
ułatwienie używania języka przed-werbalnego u starszych dzieci z autyzmem
Oprócz prowadzenia Relate to Autism i pisania doktoratu, Kat obecnie prowadzi szkolenia
rodziców poprzez platformę internetową, konsultacje telefoniczne, szkolenia domowe i warsztaty
grupowe. Kat również aktywnie pomaga lekarzom, terapeutom i nauczycielom włączać w swoją
codzienną pracę najbardziej aktualną wiedzę opartą na badaniach naukowych.
Iwona Wojtasik

Założyciel Fundacji zrozumieć Autyzm, certyfikowany trener i nauczyciel metody Growth through
Play System. Prowadzi szkolenia 1 i 2 st. dla specjalistów, konsultacje i warsztaty dla rodziców,
oraz superwizje. Jest opiekunem rodzin i zespołów specjalistów pracujących metoda Growth
throigh Play.
Ukończyła uczelnie wyższe na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studia
podyplomowe na Wyższej Szkole Edukacji we Wrocławiu i szkolenia w Relate to Autism USA,
była również uczestnikiem szkolenia Start- Up w Londynie. Jej doświadczenie obejmuje około 10
lat pracy terapeutycznej 1:1 w pokoju zabaw z dziećmi, Budowania Zespołów Terapeutycznych i
Motywacji, Obecnie zaangażowana jest w stworzenie internetowej platformy olnine. Iwona
intensywnie współpracuje w ramach Fundacji z organizacjami i placówkami w Polsce, USA i na
Węgrzech. W pracy z dziećmi czerpie również z psychologii rozwojowej, koncepcji Jospera
Juula i terapii systemowej oraz NVC.
Prywatnie jest mamą 6 letniej Anastazji wychowywanej w duch relacji i wolność.. Fascynuje ją
drugi człowiek, jego perspektywa, piękno i różnorodność. Uwielbia ,śpiewać i wsłuchiwać się w
świat dzieci.

Nie przestawaj
się uczyć
platforma internetowa
gps.ilumivu.com

Własne konto
Załóż konto i korzystaj z diagnozy
wskazówek i gotowych zabaw
wspierających wyznaczone cele. Nawiąż
współpracę z rodzinami i terapeutami,
którzy stosują System Rozwoju Poprzez
Zabawę i stwórz swój własny zespół.

Analiza nagrań video
Skorzystaj z analizy i omawiania z Iwoną
Wojtasik twoich nagrania wideo przez
t e l e f o n l u b S k y p e . Te w y s o c e
spersonalizowane indywidualne spotkania
pomogą ci szlifować swój warsztat pracy z
dziećmi.
Ilość miejsc ograniczona

Telekonferencje
Comiesięczne spotkania grupy 6-10
specjalistów. Spotkania obejmują wspólny
p r z e g l ą d p r a c y,
omówienie sposobów
efektywniejszego
włączenia Systemu
Rozwoju Poprzez
Zabawę do swojej pracy
oraz mają na celu głębsze zrozumienie
autyzmu i samej metody.
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