
Szkolenie HANDLE® I stopnia 

                       

To jedyne w swoim rodzaju doświadczenie dla Ciebie, jeśli: 

✓ Jesteś rodzicem lub nauczycielem/terapeutą osoby z autyzmem, ADHD lub innymi 

trudnościami neurorozwojowymi czy po prostu z trudnościami w uczeniu się. 

✓ Poszukujesz łagodnego, bez użycia leków, sposobu wspierania rozwoju układu nerwowego, 

by wspomóc człowieka w uwolnieniu swego potencjału. 

✓ Jesteś uważna/y na potrzeby swoje i osoby, z którą pracujesz. 

✓ Rozumiesz, że siła wodospadu jest niczym w porównaniu do kropli, która drąży skałę. 

✓ Jesteś zaangażowana/y w pracę lub życie z osobą z autyzmem i chcesz móc z nią pracować w 

każdych warunkach. 

✓ Chcesz nauczyć się „czytać” swoje dziecko lub podopiecznego i wiedzieć, ile stymulacji 

będzie w sam raz a ile to już za dużo. 

✓ Chcesz poznać proste, skuteczne  aktywności oparte na ruchu, które wspomagają układ 

nerwowy osoby, z którą pracujesz. 

✓ Chcesz wiedzieć i rozumieć więcej. 

✓ Szukasz inspiracji, nowego spojrzenia, energii do działania i potrzebujesz „naładować 

akumulatory”. 

✓ Jesteś otwarta/y na to, że już nigdy nie będziesz patrzeć na osoby z autyzmem jak 

dotychczas. 



HANDLE to Holistyczne Podejście do NeuroRozwoju oraz Efektywnego Uczenia się  

z ang. Holistic Approach to NeuroDevelopment and Learning Efficiency. 

HANDLE® to skuteczny program stworzony przez Judith Bluestone, który daje rodzicom i opiekunom 

osób z trudnościami łagodne narzędzia do pracy w warunkach domowych. HANDLE wykorzystuje 

zasadę tzw. Łagodnego Wzmocnienia® i jego celem jest uwolnienie potencjału osoby, by mogła 

pokonać swoje trudności i osiągnąć lepszą jakość życia. 

HANDLE każdego dnia wspiera rozwój człowieka w nacechowany szacunkiem i akceptacją sposób 

poprzez proste, łagodne, oparte na ruchu ćwiczenia, by mogło ono nieustannie podnosić jakość 

swojego funkcjonowania w świecie. 

  

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie 

oraz Centrum Rozwoju Relacji DROGA  

we współpracy z The HANDLE Institute  

serdecznie zapraszają na 

szkolenie HANDLE I stopnia 

Gdzie: Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 1, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Koszalinie, ul. Budowniczych 6, Koszalin 

Kiedy: 23 marca 2019 roku, godz. 9.00-18.00 

Prowadzący: Maria Dąbrowska-Jędral, Certyfikowany Skriner i Instruktor I stopnia HANDLE. 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu. Warunkiem jego 

otrzymania jest uczestnictwo w CAŁYM szkoleniu. 

Koszt szkolenia: 380 PLN. Wystawiamy faktury. 

Cena obejmuje udział w zajęciach, materiały do zajęć, rekwizyty do ćwiczeń, przekąski oraz napoje w 

trakcie przerw. 

W trakcie zajęć zaplanowane są trzy przerwy: 1-godzinna obiadowa  oraz dwie przerwy 20-minutowe. 



Aby się zapisać, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAZRoiffFZr-2V3P2C3uR8gPunQ1TM-

AhfTubVNapa_8JT1A/viewform  

Podczas szkolenia: 

✓ Poznasz fundamenty filozofii HANDLE. 

✓ Nauczysz się odczytywać subtelne oznaki przeciążenia układu nerwowego. 

✓ Zrozumiesz, co się kryje za stwierdzeniem, że każde zachowanie to komunikat i dowiesz się, 

jak ten komunikat można odczytać. 

✓ Dowiesz się w praktyce, na czym polega unikalność podejścia HANDLE. 

✓ Poznasz i będziesz praktykować niektóre spośród podstawowych aktywności HANDLE, które 

od zaraz będziesz móc zastosować w codziennym życiu/pracy. 

✓ Zrozumiesz, jak wszystko w układzie nerwowym i nie tylko jest ze sobą powiązane, od siebie 

zależne i na siebie wpływa. 

✓ Odkryjesz, jakie potencjalne trudności mogą kryć się za tzw. autystycznymi zachowaniami. 

✓ Popatrzysz „nowymi” oczyma, na swoje dziecko z autyzmem, lub osobę, z którą pracujesz. 

✓ Dostaniesz potężny zastrzyk energii, motywacji oraz inspiracji. 

✓ Będziesz myśleć, praktykować, śmiać się, wzruszać się. 

 

  

A to wszystko we wspaniałej atmosferze akceptacji, otwartości i odkrywania. To jedyne szkolenie w 

swoim rodzaju. Jest wprowadzeniem do pracy według HANDLE i zarazem warunkiem odbywania 

kolejnych szkoleń HANDLE. 

Serdecznie zapraszamy! 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie 

oraz Centrum Rozwoju Relacji DROGA 

 

Prowadząca: Maria Dąbrowska-Jędral 

Jej motto brzmi „by z autyzmem żyło się łatwiej…” 

Doskonale zna autystyczną codzienność, gdyż od 20 lat doświadcza 

autyzmu od kuchni jako matka Adama z autyzmem. Jest 

przekonana, że na wszystko gdzieś są odpowiedzi i stale ich 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAZRoiffFZr-2V3P2C3uR8gPunQ1TM-AhfTubVNapa_8JT1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAZRoiffFZr-2V3P2C3uR8gPunQ1TM-AhfTubVNapa_8JT1A/viewform


poszukuje dla swojego syna, swojej rodziny oraz dla swoich podopiecznych. 

Z wykształcenia lekarz. Na co dzień pracuje z osobami z autyzmem oraz ich rodzinami, ucząc ich 

sposobów na to, by życie z autyzmem było dla wszystkich łatwiejsze. Prowadzi Centrum Rozwoju 

Relacji DROGA (www.mariajedral.pl), wydaje swój e-magazyn „W Drodze…”, regularnie prowadzi 

szkolenia dla rodziców oraz profesjonalistów. 

Sprowadziła do Polski programy HANDLE® (Holistyczne podejście do neurorozwoju oraz efektywnego 

uczenia się) i RDI® (Program rozwoju relacji) oraz przetłumaczyła książki je opisujące. Jest 

Instruktorem HANDLE oraz Konsultantem RDI. 

Zwolenniczka eklektycznego podejścia do człowieka, które zakłada łączenie metod pracy w taki 

sposób, by jak najlepiej służyć osobie czy rodzinie, z  którą się pracuje. Uważa, że dane podejście 

terapeutyczne to przede wszystkim narzędzie i w zależności od tego, kto go używa, potrafi zdziałać 

cuda albo uczynić krzywdę. Sama bazuje przede wszystkim na RDI, HANDLE, Metodzie Millera®, Son-

Rise®, NLP, tworząc w ten sposób własne podejście, w sercu którego stoi podmiotowe traktowanie 

człowieka oraz wiara w jego potencjał. 

 

 

 

 

 

http://www.mariajedral.pl/

