
„Od frustracji do relacji… 

czyli jak wieść zwyczajne życie z autyzmem w tle” 

 

Jeśli: 

✓ Wierzysz, że osoby z autyzmem potrafią sprawnie myśleć i rozumieją znacznie więcej 

niż na pozór się wydaje. 

✓ Marzy Ci się pełniejsza relacja z osobą z autyzmem, niezależnie od tego, czy jesteś jej 

rodzicem, czy terapeutą. 

✓ Brakuje Ci pewności w działaniu i nie wiesz, jak skutecznie pracować. 

✓ Szukasz sposobów na wzbogacenie komunikacji i uczynienie jej bardziej skuteczną. 

✓ Zastanawiasz się, jak efektywnie spędzać wspólnie czas. 

✓ Potrzebujesz konkretnych wskazówek, jak wykorzystywać sytuacje codzienne do 

pracy. 

✓ Pragniesz dla swego dziecka lub podopiecznego więcej… 

Mamy dla Ciebie rozwiązanie! 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie 

oraz Centrum Rozwoju Relacji DROGA 

serdecznie zapraszają na bardzo praktyczny dwudniowy warsztat 

pt. „Od frustracji do relacji…  

czyli jak wieść zwyczajne życie z autyzmem w tle” 

11-12 maja 2019 w Koszalinie 

 

W oparciu o założenia programu RDI® (programu rozwoju relacji) będziemy uczyć 

profesjonalistów i rodziców bardzo konkretnych działań do wdrożenia w codziennym życiu 

oraz pracy. 

     

Podczas warsztatu: 

✓ Zyskasz nową perspektywę patrzenia na osoby z autyzmem i ich możliwości. 

✓ Poznasz kluczowy czynnik, który musisz uwzględnić w procesie uczenia. 



✓ Dowiesz się, jak możesz pobudzać dziecko do myślenia w sytuacjach zaplanowanych 

oraz spontanicznych każdego dnia. 

✓ Zrozumiesz, co jest kwintesencją budowania motywacji u dziecka z autyzmem. 

✓ Dowiesz się, jak zmienić swoją komunikację, by uczyć dynamicznych umiejętności  

oraz pobudzać dziecko do komunikowania się.  

✓ Nauczysz się, jak tworzyć warunki do pracy dla dziecka z autyzmem, by było w stanie 

jak najwięcej się od Ciebie nauczyć. 

✓ Dowiesz się, jak przekształcać codzienne sytuacje w okazje do pracy. 

✓ Zrozumiesz, na czym polega kompleksowa praca z rodziną dziecka z autyzmem i jak 

taką rodzinę wspierać. 

A to wszystko w świetnej, przyjaznej atmosferze, sprzyjającej uczeniu się. 

ZAPISY poprzez formularz: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC8SRPXqAHCUvTuZm6U0-SpqF02pQAjI-

6F885eZYwMx1Z1w/viewform 

   

O ile poszukujesz skutecznych sposobów działania w pracy z osobami z autyzmem, ten 

warsztat jest dla Ciebie i serdecznie Cię na niego zapraszamy. 

✓ Ćwiczenia w małych grupach 

✓ Przykłady tylko z życia 

✓ Filmy 

✓ Analiza pracy nad konkretnymi celami 

✓ Wspólne planowanie 

✓ Mnóstwo zadanych pytań i uzyskanych odpowiedzi 

✓ Dużo refleksji oraz inspiracji 

✓ Zastrzyk pozytywnej energii i motywacji do działania 

✓ Dobry czas razem, który przyniesie gotowe pomysły do wdrożenia w życie. 

Niezależnie od tego, w jakim nurcie terapeutycznym obecnie działasz, to szkolenie poszerzy 

Twoją perspektywę oraz warsztat pracy. 

ZAPISY poprzez formularz: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC8SRPXqAHCUvTuZm6U0-SpqF02pQAjI-

6F885eZYwMx1Z1w/viewform 

 



   

Prowadząca: Maria Dąbrowska-Jędral, Certyfikowana Konsultantka RDI® 

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

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

Kiedy: 11-12 maja 2019, sobota: godz. 9:00-17:00; niedziela godz. 8.00-16.00 

W czas szkolenia wliczone są dwie przerwy 20-minutowe oraz jedna przerwa 1-godzinna. 

Inwestycja: 764 PLN. Wystawiamy faktury. 

Cena szkolenia obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe. 

Każdy uczestnik, który weźmie udział w całym warsztacie otrzyma zaświadczenie o odbyciu 

zajęć. 

Opłata za szkolenie nie pokrywa kosztów obiadu ani noclegu. 

Noclegi w pobliżu: http://blue-koszalin.pl/       http://www.motel-victoria.koszalin.pl/ 

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 94 7140203 

ZAPISY poprzez formularz: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC8SRPXqAHCUvTuZm6U0-SpqF02pQAjI-

6F885eZYwMx1Z1w/viewform 

 

A oto, co mówili uczestnicy warsztatu wprowadzającego do programu RDI®: 

Poleciłabym kurs, jako podwalinę do refleksji nad warsztatem pracy terapeuty. Rewelacyjny, 

jeśli chodzi o ułożenie sobie sposobu komunikacji oraz znaczenia uczenia myślenia. Otwiera 

głowę. Dziękuję. Ola 

Dużo nowych przydatnych informacji. Inne podejście do procesu terapii, do człowieka z 

trudnościami. Szkolenie nauczyło mnie innego, lepszego spojrzenia. Wiele ciekawych i 

cennych informacji. Wiele czynników, które wykorzystam w swojej pracy. Podoba mi się to 

podejście, jestem pewna tego, co teraz trzeba robić z dzieckiem z autyzmem i jego rodziną. 

Beata 

Argumentem zachęcającym jest to, iż szkolenie ma charakter praktyczny. Ćwiczymy, 

omawiamy sytuacje, które występują w codziennym życiu. Przygotowane nagrania 

praktyczne pokazują w jaki sposób podejść do danej sytuacji. Polecam! Iwona 

Spojrzenie z innej perspektywy na autyzm, zauważenie popełnianych błędów w komunikacji z 

dzieckiem z autyzmem. Bardzo polecam kurs osobom zaczynającym swoją przygodę z 

http://blue-koszalin.pl/
http://www.motel-victoria.koszalin.pl/


autyzmem, ponieważ wszystkie informacje przedstawione zostały w sposób uporządkowany, 

zrozumiały. Dzięki temu szkoleniu poznałam sposoby pomocy rodzinie autystycznej, formy i 

metody pracy, które wykorzystam w swojej pracy. Anna 

Kurs jest praktyczny, wnoszący dużo nowych umiejętności do mojej pracy. Dużo czytałam na 

ten temat, ale pewnych kwestii nie potrafiłam przenieść w strefę praktyczną. Anna 

 

ZAPISY poprzez formularz: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC8SRPXqAHCUvTuZm6U0-SpqF02pQAjI-

6F885eZYwMx1Z1w/viewform 

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 

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/

