Załącznik Nr 4 do SIWZ Nr MGZO.271.12.2017.AD

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dla części nr 2 zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zatrudnionych w
ośrodkach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Sztum, w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości
edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach RPO WP 2014-2020.
2. Głównym celem zamówienia jest podniesienie kompetencji nauczycieli-uczestników szkoleń oraz
dostarczenie im najnowszej wiedzy w zakresie:
1) stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u
uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
2) przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy,
3) podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK
oraz włączania narzędzi TIK do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
3. Szkolenia będą realizowane w oparciu o program szkoleń opracowany przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu programu szkoleń w terminie 5 dni
od dnia zawarcia umowy.
4. Program, o którym mowa w ust. 3 niniejszego Opisu musi zawierać cel ogólny, cele szczegółowe
szkolenia, plan szkolenia-z podziałem na część teoretyczną i praktyczną zawierający treści danego
modułu szkoleniowego, imię i nazwisko osoby szkolącej, metody i formy realizacji danego modułu z
uwzględnieniem metod aktywizujących uczestników, opis materiałów szkoleniowych, informację na
temat wiedzy, kompetencji i umiejętności, które nabędą nauczyciele po zakończeniu szkolenia oraz
wykaz zalecanej literatury z opisem bibliograficznym (autor wydawnictwo, rok wydania) oraz
uwzględniać nw. zagadnienia:
I. Szkolenie w zakresie przygotowania nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do
rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci w wieku
przedszkolnym
I.1 Moduł Nr 1: Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych
uczniów warsztat praktycznych umiejętności
Zagadnienia:
a) identyfikacja trudności i możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim, ucznia z autyzmem i z dysleksją rozwojową oraz zadań edukacyjno –
terapeutycznych nauczyciela w obszarze indywidualizacji procesu nauczania,
b) obowiązki przedszkola związane z koniecznością indywidualizacji procesu nauczania;
wymagania edukacyjne i ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
c) analiza i opracowywanie dokumentacji psychologiczno –pedagogicznej ucznia – IPET,
d) praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście ich możliwości i
trudności rozwojowych i edukacyjnych,
e) identyfikacja
uwarunkowań
psychofizycznych
funkcjonowania
uczniów
z
niepełnosprawnością w stopniu lekkim, ucznia z autyzmem i ucznia z dysleksją
rozwojową.
I.2 Moduł Nr 2: Terapia ręki, rozwijanie motoryki małej i grafomotoryki – warsztat praktycznych
umiejętności:
Zagadnienia:
a) przyczyny i objawy zaburzeń motoryki małej,
b) znaczenie stymulacji motoryki małej i wpływ jej zaburzeń na całościowy rozwój dziecka,

c) diagnoza poziomu rozwoju motoryki małej, planowanie terapii,
d) jak rozwijać małą motorykę i grafomotorykę? – pomysły i propozycje,
e) masaż sensoryczny ręki.
II. Szkolenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i
rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności
II.1 Moduł Nr 1: Wspieranie rozwoju dziecka w zakresie umiejętności matematycznych na
pierwszym etapie edukacyjnym w oparciu o neurodydaktykę:
Zagadnienia:
a) predyspozycje, możliwości i potrzeby dzieci związane z rozumowaniem
matematycznym,
b) neurodydaktyka na lekcjach matematyki,
c) neurobiologiczne podstawy uczenia się – formy i metody uczenia się sprzyjające
rozwojowi mózgu,
d) problemy związane z umiejętnościami matematycznymi w szkole podstawowej,
e) trudności w nauce matematyki,
a) formy aktywności dzieci sprzyjające rozwojowi myślenia matematycznego,
b) aktywność ruchowa i zabawy kształtujące myślenie i pojęcia matematyczne u dzieci.
II.2 Moduł Nr 2: Trening kreatywności. Jak pobudzić kreatywność własną i dziecka:
Zagadnienia:
a) wybrane metody rozwijające kreatywne myślenie,
b) przykłady ćwiczeń – elementy treningu twórczości - myślenie asocjacyjne, intuicyjne,
wyobraźnia,
c) przykłady ćwiczeń – elementy treningu twórczości - elastyczność myślenia, ćwiczenia
ułatwiające przekraczanie fiksacji funkcjonalnej,
d) przykłady ćwiczeń – elementy treningu twórczości - metody poszukujące, ekspresyjne i
praktyczne rozwiązania,
e) inhibitory twórczości: postawy, przekonania, algorytmy,
f) techniki wyzwalające potencjał i motywację do rozwoju.
II.3 Moduł Nr 3: Metody aktywizujące w realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
Zagadnienia:
a) metoda pracy - metoda aktywizująca dzieci,
b) efektywne metody – symulacje zajęć.
c) elementy metody A,Sterna, pedagogiki zabawy i metody Weroniki Scherborne,
d) podstawa programowa i jej realizacja w kontekście aktywnych metod pracy,
e) scenariusze zajęć pobudzających kreatywność, przełamujących opory i rozwijających
wyobraźnię.
III. Szkolenie w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w edukacji przedszkolnej
III.1 Moduł Nr 1: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedszkolu
Zagadnienia:
a) prezentacja funkcji tabletu i tablicy umożliwiających prace na zajęciach,
b) wyszukiwanie interaktywnych materiałów dydaktycznych,
c) tworzenie materiałów interaktywnych.
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III.2 Moduł Nr 2: Nowoczesna i atrakcyjna lekcja z komputerem/tabletem w przedszkolu
Zagadnienia:
a) wykorzystanie komputera i urządzeń audiowizualnych na zajęciach przedszkolnych,
b) wykorzystanie programów edukacyjnych w pracy z tablicą interaktywną i tabletem na
zajęciach przedszkolnych,
c) wykorzystanie aplikacji on-line na zajęciach przedszkolnych.
Szkolenia będą realizowane zgodnie z planowanym harmonogramem szkoleń, zawierającym
informację dotyczące miejsca realizacji szkolenia, terminu, liczby grup oraz ilości uczestników
szkoleń. Harmonogram stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Harmonogramu.
Przyjmuje się że godzina dydaktyczna/szkoleniowa trwa 45 minut.
Szkolenia realizowane będą z wykorzystaniem takich środków dydaktycznych jak: rzutnik
multimedialny, tablica multimedialna, film, prezentacja multimedialna, karta zadań.
Szkolenie nauczycieli w szczególności powinno uwzględniać:
1) przewagę form opartych o aktywizujące metody i formy warsztatów i narzędzi TIK;
2) ścisłe łączenie teorii z praktyką zawodową;
3) przygotowanie nauczycieli do indywidualizacji pracy z uczniami, w tym do pracy z uczniami
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
4) wymianę doświadczeń i refleksji,
5) wspieranie nauczycieli do dalszego rozwijania umiejętności zawodowych (np. poprzez
samokształcenie z wykorzystaniem zasobów bibliotecznych czy korzystania z narzędzi TIK);
Wykonawca zapewni minimum 5 osób zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie
prowadzenia szkolenia, posiadających co najmniej:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy dydaktycznej (praca w przedszkolu/szkole lub
na uczelni wyższej,
3) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli (przez co Zamawiający rozumie
przeprowadzenie co najmniej 40 form doskonalenia nauczycieli przedszkoli lub szkół
podstawowych klas I-III, w zakresie zagadnień wskazanych przez Zamawiającego w
niniejszym Opisie, w wymiarze łącznym nie mniejszym niż 240 godzin dydaktycznych. (1
godzina dydaktyczna = 45 minut).
Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji
szkoleń, na podstawie wzorów dokumentów opracowanych przez Zamawiającego
obejmujących:
1) listy obecności,
2) listy potwierdzające otrzymanie materiałów dydaktycznych,
3) listy potwierdzające odbiór zaświadczeń/certyfikatów ukończenia szkolenia,
4) ankiety ewaluacyjne dot. oceny szkoleń.

