SYSTEM
ROZWOJU
POPRZEZ
ZABAWĘ

Specjalistyczne Szkolenie
Growth trough Play System™ st. 1
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.
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GPS Stopień 1
GPS Stopień 1
Profesjonalne szkolenie
jest otwarte dla
każdego z
doświadczeniem w
pracy z dziećmi w
spektrum autyzmu lub
zaburzeniami
pokrewnymi
Czego się nauczysz:

1. Podstawowych zasad
rozwoju społecznego i
umiejętności
posługiwania się nimi w
swojej codziennej pracy

2. Jak pogłębić społeczny

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.

i komunikacyjny rozwój

SYSTEM ROZWOJU POPRZEZ ZABAWĘ
(ang.) Growth through Play System
3. Jak włączyć zabawę
do nauki i sprawić, aby
nauka była przyjemna

4. Jak pogłębić relacje z
dzieckiem, z, którym
pracujesz

Jesteś najlepszym narzędziem dla dziecka a
Wasza relacja jest najlepszą metodą …
Terapia to coś więcej niż metoda czy narzędzia .
Terapia to relacja to głębokie połączenie , które zaczyna się w
naszej wewnętrznej pracy.
Jeśli jesteś gotowy zrobić zmiany w sobie, aby zobaczyć zmiany
w relacji z dzieckiem Czekamy na Ciebie !

PROGRAM SZKOLENIA
DZIEŃ 1
Przed południem 1.1: Elementy składowe – Podstawy prawidłowego rozwoju społecznokomunikacyjnego
Dynamiczna, interaktywna sesja, która koncentruje się na zrozumieniu sposobów rozwoju społecznego
występującego zarówno u dzieci rozwijających się typowo jak i w spektrum autyzmu. Uczestnicy poznają
podstawowe zasady społeczno-komunikacyjnego rozwoju oraz znaczenie sekwencji rozwoju, którymi
każde dziecko podąża.

Przed południem 1.2: Interaktywne techniki nauczania: Odnajdywanie emocjonalnego
przepływu w interakcjach
Dowiedz się o sposobach interakcji dorosły–dziecko, które będą łatwe i przyjemne dla was obojga.
Przygotowując się do sesji popołudniowej, będziemy odkrywać różne sposoby pracy, które pomogą
odnaleźć sposób na najlepszy przepływ wzajemnych interakcji miedzy tobą a dzieckiem.

Po południu 1.1: Czas zabawy!
Nowe informacje są przydatne tylko wtedy, gdy rzeczywiście można je wykorzystać. Ta sesja jest okazją
do zastosowania nowych umiejętności poprzez pracę na materiale video

Po południu 1.2- Grupowe odkrywanie
Dzielenie się i omówienie swoich doświadczeń z pracy z dzieckiem dla głębszego zrozumienia metody.

DZIEŃ 2
Przed południem 2.1: Kluczowe umiejętności: Identyfikowanie i wypełnianie luk
rozwojowych

Kiedy już wiesz jak zaaranżować i utrzymać stały przepływ interakcji z dzieckiem, tworząc łatwą i
przyjemną wymianę, zaczniemy koncentrować się na wypełnianiu tych interakcji nauką. Ta inspirująca
sesja pomoże ci zidentyfikować podstawowe umiejętności, które mogły być pominięte u dzieci, po to,
abyś mógł pomóc im rozwinąć się w pełni. ( Curriculum Rozwojowe)

Przed południem 2.2: Interaktywne techniki nauczania: Nauka Poprzez Zabawę

W ramach przygotowań do sesji popołudniowej będziemy badać różne metody na prostą integrację
nauki i zabawy. Odkryjemy sposoby, aby nauka była zabawna a zabawa pouczająca, nie oddzielając od
siebie tych dwóch kluczowych aspektów dzieciństwa.

Po południu 2.1: Czas zabawy!

Kolejna okazja, aby zastosować nowe umiejętności, zdobyte podczas dwóch dni warsztatów, pracując na
materiale video

Po południu 2.2: Burza mózgów

Będziemy dzielić się swoimi doświadczeniami z pracy z dziećmi, aby uzyskać głębsze rozumienie metody
i wspierać się wzajemnie w nauce.

DZIEŃ 3
Rano 3.1: Podsumowanie
Podczas tej sesji grupa będzie koncentrować się na stworzeniu planu działania, z którego każdy
uczestnik będzie mógł skorzystać w swojej własnej prac .Będziesz rozwijać swoje strategie włączenia
systemu do pracy z dziećmi . Nauczysz się, jak zatroszczyć się o własny rozwój zawodowy w tej
dziedzinie . Dowiesz się jaki wpływ na Twoją pracę ma własna praca wewnętrzna

Przed Południem 3.2: Odpowiedzi & Pytania

Co mówią inni:
Szkolenia
“Rozpaliliście we mnie
płomień, który kiedyś zgasł”

„To było niewiarygodnie
pomocne. Otrzymałam
klucze, aby otworzyć wiele
tajnych drzwi do duszy
dziecka „

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

„Wspaniale!. Wszystko
zostało przedstawione w tak
motywujący, optymistyczny
i dynamiczny sposób.”

REJESTRACJA
http://zrozumiecautyzm.pl/dlaprofesjonalistow/
Więcej informacji można uzyskać pod
nr. 509576499
lub
info@zrozumiecautyzm.pl

Prowadząca : 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, kursy online oraz superwizje. Jest opiekunem rodzin i zespołów specjalistów pracujących w duchu
relacji .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,
Moja praca jest wynikiem mojej własnej podróży gdzie olbrzymią rolę odegrała Kat Houghton i metoda Growth trough Play System ale nie tylko w
swojej pracy i życiu czerpie również z psychologii rozwojowej, koncepcji Jospera Juula i terapii systemowej oraz NVC. Głęboko wierzę ,że naszym
obowiązkiem jest dążenie do ciągłego rozwoju a przez własną transformację zmieniamy życie dzieci , naszych bliskich i świata. W praca koncentruje
się na pomaganiu rodzicom i terapeutom tworzyć nową jakość w relacji z dzieckiem, aby przenieść ją na głębszy poziom. Uczę dorosłych jak stawać
się autentycznym partnerem zabawy , jak wykorzystać własny potencjał do zmiany oraz jak pielęgnować własną intuicję , która staje się kompasem w
naszych relacjach, życiu i pracy. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć …
Prywatnie jest mamą 9 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.

Twórczyni Metody: Kat Houghton

Kat Houghton specjalizuje się w podejściu do autyzmu skoncentrowanym na rodzinie, założyciel Relate to Autism, Kat Houghton zajmuje się
wypełnieniem luki pomiędzy obecnymi opublikowanymi badaniami w leczeniu autyzmu a szkoleniami dla rodziców z tego zakresu.
Od 2000 roku Kat pracowała bezpośrednio z ponad 900 rodzinami. Praca indywidualna, bezpośrednio z dziećmi w pokoju zabaw w USA i
Wielkiej Brytanii, Kat ma szerokie praktyczne doświadczenie z całym spektrum autyzmu. Niezliczone godziny zabaw na podłodze.
Doświadczenie to stanowi trzon całej jej pracy z rodzicami. Poprzez delikatne, samo-refleksyjne, podejście skoncentrowane na drugim człowieku
Kat pomaga rodzicom znaleźć spokój emocjonalny po diagnozie dzieci podczas praktycznego szkolenia opartego na faktach leczenia autyzmu.
Poprzez pracę indywidualną, pracę z rodziną w domu a także dużych grupach w USA, Brazylii, Europie lub na Bliskim Wschodzie, Kat pomaga
rodzicom na nowo odkryć radość z dzieci, ich własną kreatywność w zabawie i zaufanie do własnych kompetencji rodzicielskich.
Współtwórca oprogramowania iLumivu: Software for Humanity oraz założyciel organizacji Relate to Autism. Pracowała w Private Autism Center
of America i jako terapeutka dzieci, nauczyciel, konsultant .Wykształcenie: Lancaster University, University of Edinburgh
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