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Cały zysk ze szkolenia przeznaczamy na 
terapię dzieci  niepełnosprawnych,

w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu!



Szanowni Państwo,

Fundacja Pro Aperte powstała w 2018 w Kutnie. Głównym motywem założenia fundacji
było zapotrzebowanie społeczne na tego typu organizację w regionie. Pomysł zrodził się dużo
wcześniej w trakcie wielu rozmów z rodzicami oraz specjalistami pracującymi z dziećmi
z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz mutyzmem
wybiórczym.

Misją Fundacji jest udzielanie profesjonalnej, zgodnej ze standardami diagnostycznymi
i terapeutycznymi, pomocy dzieciom, młodzieży, ale również osobom dorosłym przede wszystkim
z autyzmem oraz mutyzmem wybiórczym (choć nie tylko - fundacja obejmuje swoim wsparciem
również osoby z zaburzeniami zachowania i emocji).

Celem Fundacji jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań w zakresie ochrony
zdrowia, edukacji, wychowania oraz integracji osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, a także
propagowanie fachowej wiedzy na temat zaburzeń rozwoju psychicznego, zaburzeń zachowania
i emocji.

Wszystkie osoby zaangażowane w działalność Fundacji wspólnie pracują, aby poprawić
komfort funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Posiadamy zespół
doświadczonych psychologów, terapeutów, logopedów, trenerów i nauczycieli. Wszyscy są wieloletnimi
praktykami, ludźmi z pasją. Poniżej przedstawiamy proponowany program szkoleń wraz
z podstawowymi informacjami na temat jego przebiegu. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mieli
okazję dzielić się wiedzą, doświadczeniem i pasją również z Państwem. Pragnę nadmienić, iż nasze
szkolenia otrzymały certyfikat „Zakup prospołeczny” za wysoką jakość, profesjonalizm i działania
prospołeczne.

Z poważaniem
Przemysław Saczuk
Prezes Zarządu Fundacji „Pro Aperte”



I. Zagadnienia dotyczące spektrum 
autyzmu

1. Autyzm na start w szkole

2. Dziecko z autyzmem w szkole

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie zaburzenia rozwojowego jakim jest 
spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum Disorder).

Program:
1. Przyczyny, objawy, diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu.
2. Funkcjonowanie dzieci z autyzmem
a) Deficyty i trudności wynikające z ASD w zakresie:
interakcji społecznych
komunikacji
wzorców zachowań
b) Deficyty i trudności wynikające z zakłóceń w przetwarzaniu bodźców w obrębie 
zmysłów
c) Deficyty w zakresie teorii umysłu u dzieci z autyzmem

Celem szkolenia jest opis funkcjonowania  dzieci z autyzmem na terenie szkoły oraz 
zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami stosowanej analizy zachowania 
jako jednej z metod pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

Program:
1. Funkcjonowanie dzieci z autyzmem w grupie rówieśniczej -trudności i wyzwania
2. Proces uczenia się z dziecka z autyzmem.
3. Zasady stosowania wzmocnień w pracy z dzieckiem z autyzmem.
4. Wsparcie umiejętności społecznych i komunikacyjnych dziecka z autyzmem w grupie.
5. Proces generalizacji w pracy z dzieckiem z autyzmem.



3. Trudne zachowania dzieci z autyzmem

4. Rozwijanie umiejętności społecznych ucznia 
z autyzmem

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z rodzajami trudnych zachowań oraz ich 
funkcją, a także ma wyposażyć w wiedzę na temat radzenia sobie z trudnymi 
zachowaniami u dzieci z autyzmem.

Program:
1. ABC zachowania
2. Przyczyny i  funkcje zachowań trudnych
3. Szczególnie trudne momenty w szkole ucznia ze spektrum autyzmu
4. Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z autyzmem
5. Techniki modyfikowania zachowań niepożądanych i wzmacniania zachowań 
pożądanych

Celem szkolenia jest rozwijanie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie 
wspierania sfery społecznej, komunikacyjnej i emocjonalnej dzieci ze spektrum 
autyzmu.

Program:
1. Deficyty w zakresie umiejętności społecznych u dzieci z autyzmem a norma rozwojowa
2. Planowanie celów terapeutycznych w zakresie rozwijania umiejętności społecznych u 
dzieci z autyzmem
3. Rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem
4. Rozwijanie naprzemienności, współdziałania oraz rywalizacji
5. Techniki wzmacniania zachowań pożądanych

5. Uczeń z Zespołem Aspergera

Celem szkolenia jest poznanie specyfiki funkcjonowania ucznia z ZA oraz sposobów 
dostosowania oddziaływań do jego potrzeb i możliwości.

Program:
1. Specyfika funkcjonowania dziecka z ZA w obszarze poznawczym, społecznym i 
emocjonalnym
2. Funkcjonowanie ucznia z ZA w szkole na różnych etapach edukacji-wyzwania i 
trudności
3. Zalecenia do pracy z dzieckiem z ZA w szkole
4. Zapoznanie z metodami pracy z dzieckiem z ZA oraz nurtem samorzecznictwa
5. Budowanie relacji z uczniem z ZA



6. Edukacja ucznia ze spektrum autyzmu

Edukacja ucznia ze spektrum autyzmu. Celem szkolenia jest rozwijanie wiedzy i 
umiejętności w zakresie dostosowania oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych 
wobec ucznia ze spektrum autyzmu.

Program:
1. Specyfika funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu w obszarze poznawczym, 
społecznym i emocjonalnym i jej wpływ na uczenie się
2. Kryzysy edukacyjne
3. Sposoby organizowania nauki dla uczniów z ASD i dostosowanie procesu nauczania
4. Sposoby realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
specjalnego
5. Współpraca nauczycieli z rodzicami ucznia z ASD

7. Wsparcie rodziców i opiekunów osób 
z niepełnosprawnością, w tym 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

Celem szkolenia jest rozwijanie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie 
wspierania oraz komunikacji z rodzicami i opiekunami dzieci niepełnosprawnych.

Program:
1. Informacja o niepełnosprawności-przeżycia i emocje rodziców
2. Fazy przystosowania się do niepełnosprawności dziecka
3. Postawy rodziców dzieci niepełnosprawnych
4. Funkcjonowanie rodziny dziecka z trudnościami
5. Techniki komunikacyjne w pracy z rodzicami



II. Dziecięce emocje

1. Lęki u dziecka

2. Złość u dziecka

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnymi rodzajami zaburzeń lękowych u 
dzieci oraz z metodami radzenia sobie z dziecięcymi lękami oraz sposoby wspierania 
rodziny lękowego dziecka.

Program:
1. Czym jest lęk?
2. Przyczyny i czynniki podtrzymujące występowanie lęku.
3. Rodzaje zaburzeń lękowych u dzieci (lęk separacyjny, fobie, zaburzenia obsesyjno-
kompulsywne, mutyzm wybiórczy) -ogólne zasady postępowania
4. Lęki rozwojowe i techniki radzenia sobie z nimi
5. Maski lęku

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności uczestników w zakresie wspierania dzieci 
w radzeniu sobie ze złością.

Program:
1. Czym jest złość i jakie są jej oblicza u dzieci?
2. Czynniki wzmacniające złość
3. Model ABC złości
4. Ograniczenia i możliwości samoregulacji u dzieci
5. Techniki wspierające dziecko w wyrażaniu złości w sposób społecznie akceptowany.



III. Wsparcie nauczyciela

1.Trening kreatywności dla nauczycieli

Celem szkolenia są nabycie wiedzy czym jest kreatywność i stworzenie możliwości do 
rozwinięcia najważniejszych umiejętności twórczego myślenia po to, by zaktywizować 
ucznia i sprawić, by polubił zajęcia.

Program:
1. Czym jest kreatywność. Rola kreatywności w nauczaniu.
2. Eksploracje - myślenie pytajne w dydaktyce.
3. Kombinacje – umiejętność łączenia. Zastosowanie kombinacji w metodyce nauczania.
4. Transformacje – umiejętność przekształcania rzeczy na lepsze.

2. Kreatywne metody efektywnego nauczania dla 
nauczycieli 

Celem szkolenia są nabycie wiedzy czym jest kreatywność oraz poznanie efektywnych 
metod nauczania po to, by zaktywizować ucznia i sprawić, by polubił każdą lekcję.

Program:
1. Czym jest kreatywność. Rola kreatywności w nauczaniu.
2. Elementy mnemotechnik w nauczaniu.
3. Podstawy neurodydaktyki.
4. Cykl Kolba w nauczaniu.
5. Storytelling na lekcji.
6. Aktywizujące metody pracy z uczniem.
7. Transformacja własnych scenariuszy lekcji



3. Kreatywne metody efektywnego nauczania dla 
nauczycieli matematyki 

4. Zarządzanie stresem

5. Wypalenie zawodowe

Celem szkolenia są nabycie wiedzy czym jest kreatywność oraz poznanie efektywnych 
metod nauczania po to, by zaktywizować ucznia i sprawić, by polubił każdą lekcję 
matematyki.

Program:
1. Czym jest kreatywność. Rola kreatywności w nauczaniu.
2. Elementy mnemotechnik w nauczaniu matematyki.
3. Podstawy neurodydaktyki.
4. Cykl Kolba w nauczaniu matematyki.
5. Rzeczywistość i abstrakcja na lekcji matematyki. 
6. Aktywizujące metody pracy z uczniem.
7. Transformacja własnych scenariuszy lekcji. 

Cena szkoleń:
4 godziny dydaktyczne: 1200 zł brutto  
6 godzin dydaktycznych: 1500 zł brutto
Całodniowe - 8 godzin zegarowych: 2500 zł brutto  

Fundacja Pro Aperte
99-300 Kutno, ul. Staszica 7

NIP: 775-266-13-11, KRS: 0000749096
Tel.605-724-035, 786-039-278

e-mail: fundacja@proaperte.pl


