Szkolenie doskonalące: Magiczny dywan w edukacji przedszkolnej
Nazwa
Doskonalenie nauczycieli (edukacja wczesnoszkolna)
Zastosowanie
Zakres tematyczny:
Opis
Wykorzystanie magicznego dywanu jako elementu innowacyjnego do zajęć dydaktycznych,
ruchowych i terapeutycznych.
Warunki ogólne:




Szkolenie dla nauczycieli z 3 przedszkoli
miejsce szkolenia – zapewnia Wykonawca
ilość nauczycieli i godzin szkolenia:
o Przedszkole nr 23 - 17 nauczycieli ,około 4 h
o Przedszkole nr 32 w ZSP 21 - 18 nauczycieli, około 4 h




o Przedszkole nr 20 w ZSP 20 – 17 nauczycieli , około 4 h
1 godzina = 1 godz. dydaktyczna 45 minut
wykonawca przedstawi Dyrektorowi przedszkola
harmonogram zajęć do
akceptacji

Zgodnie z zapisem we Wniosku o dofinansowanie Wykonawca jest zobowiązany do:


sporządzenia i przekazania nauczycielom informacji o efektach uczenia się dla
danej kompetencji oraz kryteriów i metody ich weryfikacji



sporządzenia i przeprowadzenia ankiety oczekiwań/poziomu kompetencji ex ante
(na rozpoczęcie projektu)



sporządzenia i przeprowadzenia ankiety post ante (na zakończenie
wsparcia)



weryfikacji wsparcia uczestnika – na podst. Kryteriów oceny oraz wyników ankiet
post ante



porównania wyników z przyjętymi wymaganiami po zakończeniu wsparcia
udzielonego danej osobie (4 tyg. Po ukończeniu formy wsparcia)

formy

(wyniki ankiet, weryfikacji i porównania wyników Wykonawca przekazuje DPR)

Ponadto:


Wykonawca

sporządza

Listę

nauczycieli

i

pracowników

(w

tym
1/2

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)


program/tematyka – uwzględniający Podstawę Programową Wychowania
Przedszkolnego i zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli wychowania
przedszkolnego (Rozp. Min.Nauki i Szkol.Wyższ. z 17.01.2012)



uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe, skrypty, testy, etc.



Po ukończeniu i spełnieniu wymogów kursu, uczestnik kursu/nauczyciel otrzyma
dokument potwierdzający ukończenie – certyfikat lub zaświadczenie

Szkolenie dla 52 nauczycieli z 3 przedszkoli :
Przedszkole nr 23 - 17 nauczycieli
Przedszkole nr 32 w ZSP 21 - 18 nauczycieli,
Przedszkole nr 20 w ZSP 20 – 17 nauczycieli
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