Załącznik nr 1 do szacowania wartości zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia – na Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.:
„Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w
Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie
10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru
Funkcjonalnego tj.:
1) Przedszkole Nr 109 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 80a,
2) Przedszkole Nr 97 z oddziałami integracyjnymi (w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 8)
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Składowej 2-4,
3) Przedszkole integracyjne Nr 125 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ścinawskiej 10.

Opis

Szkolenie specjalistyczne – Kurs Integracji Sensorycznej I stopnia i II stopnia
Specjalistyczne doskonalenie nauczycieli – pedagogika specjalna
Szkolenie/kurs dla 29 nauczycieli z 3 wrocławskich przedszkoli tj.:
1. Przedszkole nr 97 z oddziałami integracyjnymi w ZSP nr 8
2. Przedszkole nr 109 z oddziałami integracyjnymi
3. Przedszkole Integracyjne nr 125 im. Janusza Korczaka
I. Szkolenie / kurs specjalistyczny, minimum 180 godz. – dwustopniowy, umożliwiający zdobycie kwalifikacji
/certyfikatu uprawniającego do diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej; (I stopień - minimum 30 godz.,
II stopień - minimum 140 godz.)
II. Zakres tematyczny:
Program kursu umożliwiający uczestnikom uzyskanie uprawnień do prowadzenia diagnozy i terapii
integracji sensorycznej SI (kurs prowadzony przez certyfikowanego instruktora/nauczyciela SI)
III. Warunki ogólne:
1. Termin realizacji szkolenia / kursu –od daty podpisania umowy do 17.08.2018r.
2. Po ukończeniu i spełnieniu wymogów szkolenia / kursu, uczestnik kursu/nauczyciel otrzyma
dokument/zaświadczenie potwierdzający ukończenia kursu, a uczestnicy, którzy spełnili wymogi
certyfikacji (np. zdanie egzaminu) - certyfikat Terapeuty i Diagnosty SI.
3. Miejsce szkolenia / kursu – zapewnia wykonawca.
4. 1 godzina = 1 godz. dydaktyczna 45 minut.
5. Wykonawca przedstawi Dyrektorowi przedszkola harmonogram zajęć do akceptacji.
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 do Biura Projektu).
7. 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).
8. Program/tematyka – uwzględniający Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego i zgodne ze
standardami kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego (Rozp. Min. Nauki i Szkol. Wyższego z
dnia 17.01.2012r.).
9. Uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe, skrypty, testy, etc.
10. Po ukończeniu i spełnieniu wymogów szkolenia / kursu I stopnia i II stopnia, uczestnik kursu/nauczyciel
otrzyma dokument potwierdzający uczestnictwo w kursie.
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