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INFORMACJA O PAKIETACH KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI PROSPOŁECZNYCH DZIECKA 
I ZASTĘPOWANIA AGRESJI „StART” 

Pakiet programu StART jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną dla polskiego odbiorcy, opartą na 
podejściu Treningu Zastępowania Agresji (ART) A.P. Goldsteina.  
StART aktualizuje i dostosowuje do polskiego odbiorcy podręcznik: Ellen McGinnis, Arnold P. 
Goldstein: Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka. Instytut "Amity", Warszawa 
2004 (wycofany ze sprzedaży). Pakiet StART najlepiej jest nabywać z nowym wydaniem podręcznika:  
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MAŁEGO DZIECKA. Przewodnik nauczania umiejętności 
prospołecznych. Ellen McGinnis (Trzecie wydanie), Instytut Amity, Warszawa 2014. Liczba stron: 
434 + płyta CD, cena 98,70 zł. Podręcznik można zamawiać na stronie internetowej:  https://
amity.sklep.pl/ 

Niezbędną pomocą do realizacji programu StART jest skrypt Przewodnik metodyczny autorstwa Ewy 
Joanny Morawskiej i Jacka Morawskiego, przekazywany uczestnikom kursów „Trener kształtowania 
umiejętności prospołecznych i zastępowania agresji dziecka StART” (w ramach opłaty za szkolenie). 
Przewodnik zawiera ważne uzupełnienia i alternatywne procedury i jest systematycznie rozwijany i 
aktualizowany.  Trenerzy Grupowi Amity ART i Trenerzy Certyfikowani mogą nabywać ten 
przewodnik w sklepie internetowym Amity.
Pakiet wspiera realizację rocznego programu StART dla 10 dzieci. Pakiet StART-1 przeznaczony jest 
dla dzieci w wieku przedszkolnym, Pakiet StART-2 przeznaczony jest dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym. W skład każdego pakietu wchodzi:  
1. dwadzieścia plansz A3 umiejętności prospołecznych do ekspozycji naściennej i/lub kserowania do 
użytku dzieci; 2. dziesięć Kwestionariuszy diagnostycznych umiejętności dziecka (do wypełnienia przez 
rodziców i/lubo wychowawców, rodziców, opiekunów i trenerów dziecka; 3.dziesięć broszurek w 
formacie A5 „Informacja dla rodziców. Jak rodzice mogą pomóc swojemu dziecku w uczeniu się 
umiejętności społecznych”. Broszurki te są takie same dla pakietu 1 i 2 (do wręczania rodzicom 
każdego uczestniczącego dziecka); 4.dziesięć zeszytów programu StART, do monitorowania osiągnięć 
dzieci uczestniczących w programie; 5. dziesięć arkuszy wlepek umiejętności i 6. jeden arkusik 
samoprzylepnych kółek nazywanych też „groszkami” albo „kropkami” (służących wizualizacji 
osiągnięć i motywujących do aktywnego trenowania). Aktualne arkusze wlepek zawierają 
umiejętności zarówno StART-1, jak i StART-2. Opcjonalnie pakiet może zawierać kliker (Karen Pryor I-
Click™) do behawioralnego kształtowania zachowań.
W uzupełnieniu pakietu można osobno można zamawiać; Komplety uczniowskie (dla 1 ucznia), w tym: 
zeszyt ucznia, informacja dla rodziców, kwestionariusz rodzicielski, arkusik groszków, arkusz wlepek 
umiejętności oraz plansze A3 umiejętności prospołecznych do StART-1 lub 2, w kompletach po 20 
egz.

Ta informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Pakiety drukujemy na 
życzenie. Cena jednego pakietu podana jest na stronie sklepu internetowego. Pakiety mogą 
nabywać wyłącznie trenerzy po kursie trenerskim Instytutu Amity. Na zamówieniu należy umieścić 
informację o ukończonym szkoleniu trenerskim Amity z numerem hologramu świadectwa lub 
certyfikatu. 
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