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przestrzeń rozwoju
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 ! 

To szkolenie poszerzy Twoje umiejętności terapeutyczne o wiedzę z zakresu zaawansowanych technik 
terapii Growth Trough Play , funkcjonowania mózgu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 

dostarczając więcej rozwiązań oraz inspiracji.  

Wiedza tu zdobyta pozwoli Ci kontynuować naukę opanowania mistrzostwa w swojej pracy i pomoże 
stać się bardziej wyrozumiałym, przenikliwym i efektywnym terapeutą, który z uważnoścIą patrzy na 

dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
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Podczas szkolenia pokażemy Ci jak tworzyć jasny kierunek rozwoju dziecka oraz jego przyszłych 
dokonań. Podczas szkolenia dowiesz się również jak przekazywać wiedzę i umiejętności na temat zasad 

metody GPS współpracownikom oraz rodzicom, zmieniając nie tylko sposób w jaki zajmujemy się 
dziećmi ze specjalnymi potrzebami, ale także sposób w jaki zajmujemy się sobą i rodzinami z którymi 

pracujemy. 
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Co oferujemy 

wiedzę i praktykę z zakresu sprawnego rozpoznawania stanów zaangażowania dziecka i doboru 
odpowiednich technik; 

umiejętność tworzenia zabaw i kreatywnych aktywności na podstawie celów i programu; 

 zaawansowane operowanie curriculum rozwojowym w wyznaczaniu celów i rozpoznawaniu luk 
rozwojowych. 

 wiedzę dotyczącą wyzwań w zakresie samoregulacji i stanów pobudzenia dziecka w spektrum autyzmu 

 wprowadzenie do pracy z rodzicami 

 wspieranie i motywowanie rodziców w realizacji wyznaczonych celów 

 informacje o samorozwoju i własnej postawie 

 praca nad poszerzaniem świadomości swoich stanów emocjonalnych i ich wpływu na pracę z dziećmi i ich 
rodzicami 

 rozpoznawanie i praca nad swoimi unikalnymi właściwościami w pracy z dzieckiem i rodziną – jak stać się 
jedynym w swoim rodzaju terapeutą relacji 

uprawnienia do tworzenia indywidualnych  programów terapeutycznych w podejściu 

Materiały dydaktyczne, gotowe ankiety, szablony do pisania programów, oceny postępów i używanych 
strategii 
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Trening jest podstawą rozwoju i osiągania postępów. Nasza 
praca  wymaga równowagi pomiędzy samodyscypliną, 

strukturą, skupieniem zorientowanym na cel, a swobodnym 
przepływem, głębokim słuchaniem dziecka, kreatywną 

ekspresją i podążaniem. Jeśli chcemy osiągnąć mistrzostwo w 
pięknej sztuce wspierania rozwoju, musimy ćwiczyć pod okiem 

wielu nauczycieli.

Szkolenie tworzy bezpieczną i otwartą przestrzeń dla 
spotkania specjalistów poszerzających własną  praktykę  o  

nowe narzędzia i wiedzę. Podczas szkolenia będziemy 
eksplorować rozwój społeczny dziecka, nasz rozwój osobisty, 

znaczenie zdolności do samoregulacji osób dorosłych w 
otoczeniu dziecka. Celem szkolenia jest dostarczenie 

uczestnikom kolejnych narzędzi wspierających rozwój dziecka, 
świadomość własnych procesów emocjonalnych i ich znaczenia 
w relacji z dziećmi ze spektrum i ich rodzicami. Celem jest 
też wyposażenie uczestników w narzędzia do diagnozy i 
pomiaru postępów oraz pogłębiania samoświadomości i 

uważności, tak ważnych na drodze terapeuty.
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Growth trough Play System™ st. 2
Certification

Program

MODUŁ 1

2 godzinne warsztaty 
oline 

Miesięczny kurs online: 
materiały , prezentacje 

video, ćwiczenia 

90 min indywidualnej 
sesji skype- studium 

przypadku 

MODUŁ 3

2 x 2 godzinne 
dniowe warsztaty 

onilne 

Ocena 
przygotowanego 
programu terapii 

90 min praca 
indywidualna sesja 

skype 

MODUŁ 2

5 dniowe warsztaty 
wyjazdowe 

90 min video czat + 
dyskusja grupowa 

Grupa dyskusyjna na 
facebook 

Kontakt e -mail  

REJESTRACJA

http://zrozumiecautyzm.pl/dla-profesjonalistow/
http://zrozumiecautyzm.pl/dla-profesjonalistow/
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Moduł 1 
Samoregulacja & Stany Zaangażowania

Moduł 1  obejmuje 

• Zaburzenia Modulacji Sensorycznej – czym są i jak je rozpoznawać 

• Samoregulacja i narzędzia wspierania w nauce samoregulacji – konstruowanie diet sensorycznych 

• Praca warsztatowa i indywidualna  

• Praca z ciałem (emocje i samoregulacja) - jak twoja umiejętność samoregulacji wpływa na dziecko 

• Znaczenie emocji u dorosłego w pracy nad samoregulacją dziecka 

Kurs Online


• Rozpoznawanie stanów zaangażowania . Przegląd 

• Brak zaangażowania. Rozpoznawanie i dobór technik 

• Zaangażowanie wspierane. Rozpoznawanie i dobór technik 

• Zaangażowanie optymalne. Rozpoznawanie i dobór techniki 

Zaczynając od podstaw mamy świadomość ,że pierwszym krokiem na drodze do tworzenia relacji są podstawowe 
umiejętności   samoregulacji . Wspierając procesy samoregulacji u dzieci  stabilizujemy ich wewnętrzny świat  , 
pracując z emocjami i komunikacją niewerbalną  tworzymy podwaliny pod język i konwersacje. Pierwszym etapem 
naszej pracy  jest ciało i odczucia płynące z ciała, drugim emocje a dopiero na końcu mamy , percepcje, rozumienie, 
symbolizację , analizę czy logikę. Chcemy pomóc dzieciom,  odzyskać siebie, własne ciała, emocje a następnie pomóc 
im zrozumieć co się z nimi dzieje i jak sobie z tym radzić. 

Nauczymy Cię  tworzyć bezpieczną przestrzeń i satysfakcjonujące dziecko działania abyś mógł delikatnie prowadzić je 
w kierunku ekspansji, transformacji i otwarcia na to co dzieje się na zewnątrz. Na świat. Inaczej mówiąc  połączyć 
ciało, emocje i umysł w niezakłócony przepływ . 
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Moduł 2 
Rozwój osobisty w Procesie Terapeutycznym

Moduł 2  obejmuje 

• Warsztaty pracy wewnętrznej i rozwoju osobistego 

• Praca z wewnętrznym dzieckiem – rozpoznawanie lęków, które blokują kreatywność i poczucie kompetencji w 
pracy z dzieckiem.  

• Rozumienie własnych emocji, tego jaki mają wpływ na ciało, myślenie, a w konsekwencji na relacje  

• Rozpoznawanie i transformowanie ograniczających przekonań 

• Rozumienie znaczenia intuicji w pracy terapeuty i nauka jak z niej korzystać   

Terapeuta relacji potrzebuje stale się rozwijać, być uważny i świadomy. Aby pełniej i głębiej pomagać dzieciom i 
ich rodzicom musimy stale pracować nad sobą, budować silną konstrukcje wewnętrzną oraz poczucie kompetencji, 
które nie jest sterowane z zewnątrz. Być świadomi własnych lęków, blokad i ograniczeń, tak, by nie patrzeć na 
dziecko i jego rodzinę przez ich pryzmat. 

Podczas warsztatu pracować będziemy z wewnętrznym dzieckiem. Ten sposób jest szczególnie ważny dla 
terapeutów pracujących z dziećmi. Praca z wewnętrznym dzieckiem daje nam dostęp do źródła kreatywności w nas 
samych, radości życia, umiejętności odczytywania subtelnych sygnałów, które wysyłają nam dzieci. Jest także 
metodą transformacji ograniczających nas lęków oraz sposobem na rozpoznanie ról, w które nawykowo wchodzimy 
w życiu zawodowym. Przyjrzymy się także ograniczającym przekonaniom, które wpływają na to jak postrzegamy, 
dzieci, ich rodziców i naszych współpracowników. Zobaczymy jakie źródła mają te przekonania, jak wpływają na 
nasze działanie i jak możemy je zmieniać, tak by zaczęły działać na naszą korzyść, a nie przeciwko nam. 

Poznasz narzędzia do pracy nad sobą i zaczniesz świadomie kształtować swoją ścieżkę zawodową, rozwijać 
metaumiejętności terapeutyczne i sprawiać, że praca jest dla Ciebie źródłem radości, satysfakcji i samorozwoju. 
Będzie on wstępem do dalszej pracy nad sobą. 
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Moduł 3 
Tworzenie programów pracy oraz pełnego profilu dziecka

Moduł 3  obejmuje 

• Tworzenie profesjonalnych programów terapii (curriculum)  

• Narzędzia do pomiaru postępów, arkusze ,ankiety, szablony do pisania programów, kontrakty 

• Tworzenie zabaw i odkrywanie własnej kreatywności 

• Tworzenie planów pracy  

• Praca z rodzicami i prowadzenie zespołu -  wprowadzenie 

W tym module dostarczymy Ci zaawansowanych narzędzi i wiedzy z zakresu tworzenia profesjonalnych 
programów i płynnego poruszania się po całym curriculum. Omówimy dokładnie wszystkie cele 
wyposażając Cię nie tylko w wiedzę ale świadomość jak poruszać się poprzez poszczególne obszary 
rozwoju. Otrzymasz gotowe ankiety i wzorce do pomiaru postępów , oceny skuteczności strategii i 
feedback z sesji.  Podczas warsztatów pokażemy jak pracować nad kreatywnością i improwizacją podczas 
wspólnych zabaw. Otrzymasz również podstawowe zasady współpracy z rodzicami i zespołem . Jak mówić 
o tym co robisz, jak dzielić się wiedzą i tworzyć plan pracy wraz z rodzicem czy zespołem
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Twórcy programu szkolenia
Program szkolenia powstał w wyniku wieloletniej współpracy Fundacji Zrozumieć Autyzm z Kat Houghton 
– naukowczynią, twórczynią metody Growth Through Play System, założycielka instytutu Relate to 
Autism w USA. Program szkolenia ewaluował przez 7 lat działalności fundacji. Udało nam się połączyć 
odkrycia Kat Houghton z potrzebami polskich specjalistów, a także dodać do niego mocny komponent 
pracy wewnętrznej i rozwoju osobistego terapeuty, jako warunku niezbędnego do tego by dobrze 
prowadzić dzieci i ich rodziców w procesie terapii. 3 etapowy program szkolenia połączony z superwizją 
gwarantuje wysoką jakość prowadzonej terapii GPS przez absolwentów szkolenia II stopnia. 
Przygotowuje ich także do podjęcia dalszej nauki i rozwoju w 3 stopniu szkolenia w metodzie GPS – 
mentoringu dla facylitatorów. 

Kat Houghton  

Jest autorką metody pracy nad samoregulacją zależnej od rodzajów zaburzeń 
modulacji sensorycznej opartej na prowadzonych przez nią badaniach. Na 
podstawie jej odkryć uczymy terapeutów tego, jak przebiega rozwój społeczno-
komunikacyjny, jak rozpoznawać luki rozwojowe i wyznaczać cele i projektować 
program terapeutyczny oraz jak tworzyć indywidualne diety sensoryczne dla dzieci 
w spektrum. 

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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Iwona Wojtasik  

Jest certyfikowanym trener i nauczyciel metody Growth through Play 
System.  Od ponad 7 lat prowadzi szkolenia, konsultacje, superwizje 
kursy online i warsztaty dla rodziców oraz specjalistów. Jest opiekunem 
rodzin i zespołów    pracujących w duchu relacji . Współpracowała 
indywidualnie i warsztatowo z ponad 1000 terapeutów oraz 
rodziców . Ma za sobą ponad 16 letnie doświadczenie pracy z dziećmi z 
zaburzeniami rozwoju ich rodzicami. Ucząc dorosłych jak stawać się 
autentycznym partnerem relacji , jak wykorzystać własny potencjał do 
zmiany oraz jak pielęgnować własną intuicję 

W program wkłada swoje szerokie i wieloletnie doświadczenie pracy ze 
specjalistami, dziećmi i rodzicami oraz doświadczenie wynikające z 
wieloletniej pracy indywidualnej i warsztatowej nad własnym rozwojem.  

Ważnym dla niej aspektem jest przywrócenie należytego statusu zawodowi terapeuty i nauczyciela – tego by terapeuci i 
nauczyciele mogli pracować z miejsca autorytetu opartego na silnym poczuciu własnej kompetencji i wrażliwości. W 
programie dzieli się doświadczeniem z zakresu wykorzystania „głębokiego coachingu” i pracy z podświadomością w relacji 
terapeutycznej z dzieckiem , rodzicami i specjalistami.  

Głęboko wierzy ,że naszym obowiązkiem jest dążenie do ciągłego rozwoju a przez własną transformację zmieniamy życie 
dzieci , naszych bliskich i świata. 

Ukończyła uczelnie wyższe na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu  w zakresie Edukacji Artystycznej oraz Studia 
podyplomowe na Wyższej Szkole Edukacji we Wrocławiu specjalizacja Oligofrenopedagogika  .Szkolenia i Certyfikacje w 
Relate to Autism USA w podejściu rozwojowym i relacji , była uczestnikiem szkolenia Start- Up w Londynie szkolenia 
wprowadzającego do Głebokiego coachingu u Joanna Lindenbaum USA, oraz wiele innych warsztatów. 

Małgorzata Michaluk
Od kilku lat pracuje z terapeutkami pomagając im głębiej i pełniej zrozumieć 
swoja ścieżkę zawodową i połączyć ją z rozwojem osobistym. Do programu 
szkolenia wkłada przede wszystkim swoja wiedzę i doświadczenie z zakresu 
rozwoju osobistego na ścieżce zawodowej – wieloletnich doświadczeń 
wynikających z własnej psychoterapii, wielu warsztatów rozwoju osobistego, 
uczestnictwa w kręgu kobiet, a także praktyki medytacji i świadomej pracy z 
ciałem. Dzieli się także bogatą wiedzą z zakresu integracji sensorycznej, 
samoregulacji jako podstawy pracy z osobami z autyzmem, wpływu traumy na 
zdolność samoregulacji i metod pracy z traumą przez ciało. Istotny wpływ na jej 
pracę ma doświadczenie pracy z dziećmi z innego kręgu kulturowego, dzięki 
któremu bada rozumienie odmienności neurologicznej w porównaniu do 
odmienności kulturowej.  

Oligofrenopedagog (Akademia Pedagogiki Specjalnej) i terapeuta pedagogiczny 
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), od 7 lat pracuje z osobami z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe 
oparte na podejściu rozwojowym, a także konsultacje dla rodziców.  

W Fundacji jest wiceprezeską. Od 4 lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców i profesjonalistów dotyczące 
podejścia rozwojowego. Odbyła pełne szkolenie w metodzie Growth Thtough Play System, a także szkolenia z Integracji 
Sensorycznej st. I, metody HANDLE – st. 1 i 2, liczne szkolenia i warsztaty dotyczące psychologii procesu A. Mindella. 
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Zapraszamy  do naszej Przestrzeni Rozwoju. 
www.zrozumiecautyzm.pl 
info@zrozumiecautyzm.pl 

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz uzyskać więcej informacji. 
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