Załącznik nr 1 do szacowania wartości zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia.
Nazwa

Szkolenie doskonalące: Budowanie relacji z rodzicami

Zastosowanie

Doskonalenie nauczycieli (edukacja wczesnoszkolna)– zwiększenie kompetencji w zakresie
współpracy z rodzicami, dla 3 grup po ok. 18 osób w grupie
1. Szkolenie/kurs doskonalący, około 12h , liczba osób w grupie max 20.
2. Miejsce szkolenia – siedziba Przedszkola nr 20, nr 32, nr 23
3. Zakres tematyczny:
1) zasady prawne współpracy z rodzicami,
2) bariery w relacji przedszkole-rodzice,
3) zasady komunikacji z rodzicami,
4) rozwiązywanie konfliktów,
5) zasady współpracy z rodzicami.
4. Warunki ogólne:
1) grupę stanowi zespół nauczycieli (ok. 20 osób ) z przedszkola,
2) miejsce szkolenia – w przedszkolach nr 20, nr 32, nr 23,
3) zajęcia poza czasem pracy nauczycieli (po 16.00 i weekendy),
4) 1 godzina = 1 godz. dydaktyczna 45 minut,
5) Wykonawca we współpracy z Dyrektorem jednostki ustali harmonogram zajęć w terminie nie
dłuższym jak 14 dni od dnia podpisania umowy.
6) zgodnie z zapisem we Wniosku o dofinansowanie Wykonawca jest zobowiązany do:
a) sporządzenia i przekazania nauczycielom informacji o efektach uczenia się dla danej
kompetencji oraz kryteriów i metody ich weryfikacji,
b) sporządzenia i przeprowadzenia ankiety oczekiwań/poziomu kompetencji ex ante (na
rozpoczęcie projektu),
c) sporządzenia i przeprowadzenia ankiety post ante (na zakończenie formy wsparcia),
d) weryfikacji wsparcia uczestnika – na podst. Kryteriów oceny oraz wyników ankiet post ante,
e) porównania wyników z przyjętymi wymaganiami po zakończeniu wsparcia udzielonego
danej osobie (4 tyg. po ukończeniu formy wsparcia) (wyniki ankiet, weryfikacji i porównania
wyników Wykonawca przekazuje DPR).
5. Wykonawca sporządza listę nauczycieli i pracowników (w tym z wyszczególnieniem z zakresu
pedagogiki specjalnej) z wykazem form wsparcia i uzyskanymi dokumentami potwierdzającymi
uzyskane kompetencje (na zakończenie każdego miesiąca - (do ustalenia forma i kiedy) oraz
zestawienie każdorazowo przy rozpoczęciu i zakończeniu wsparcia)
6. Program/tematyka – uwzględniający Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego i
zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego (Rozp. Min. Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012).
7. Uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe, skrypty, testy, etc.
8. Po ukończeniu i spełnieniu wymogów kursu, uczestnik kursu/nauczyciel otrzyma dokument
potwierdzający ukończenie – certyfikat lub zaświadczenie

Opis

Szkolenie dla ok. 54 nauczycieli z 3 przedszkoli na terenie miasta Wrocławia

