Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - usługa edukacyjna
1.

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa szkoleniowa w ramach projektu
pn.: ,,Nasze przedszkole”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020,
wg kodów klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień
 (CPV) 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
w zakresie organizacji szkoleń mających na celu zakresie podniesienia umiejętności
i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli z 6 OWP z terenu Gminy Sieradz
w ramach projektu „Nasze przedszkole” na podstawie opracowanego przez
Wykonawcę programu szkoleń uwzględniającego wskazany zakres tematyczny,
zgodny z IV etapami nabywania kompetencji, zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.

2) Przewidywana tematyka szkoleń:
a) Kursy, szkolenia doskonalące dla nauczycieli OWP "Moduł I - rozwój
kompetencji kluczowych"
1.

„Mnemotechniki w edukacji wczesnoszkolnej”
Zakres szkolenia: Możliwości pamięciowe naszego mózgu – prawdy i mity
na temat pamięci i percepcji. Gry edukacyjne, rywalizacja w edukacji – jak
zachęcić uczniów do samodzielnej pracy. Techniki koncentracji uwagi.
Mnemotechniki – metody zapamiętywania. Mapy myśli – skuteczne
notowanie i powtarzanie materiału. Style uczenia się.
Wymiar szkolenia min.8 godzin dla grupy do 6 osób.
Łączna ilość grup do przeszkolenia – 2 grupy.
Czas trwania jeden dzień.
Koszt szkolenia grupy 6 osobowej obejmuje:
 - materiały szkoleniowe;
 wynajem sali szkoleniowej na terenie Gminy Sieradz;
 dojazd do Zamawiającego;
 serwis kawowy;
 certyfikaty ukończenia szkolenia;
 fakt nabycia w oparciu o IV etapy.
Wymiar: minimum 8 godzin na uczestnika szkolenia.
Planowana liczba osób do przeszkolenia: 12 nauczycieli.
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2.

Tytuł szkolenia:
na zajęciach”

„Jak

wykorzystać

technologie

informatyczne

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji przez nauczycieli wychowania
przedszkolnego z zakresu wykorzystania technologii na zajęciach.
Wymiar szkolenia min.8 godzin dla grupy do 10 osób.
Łączna ilość grup do przeszkolenia – 2 grupy.
Czas trwania jeden dzień.
Koszt szkolenia grupy 10 osobowej obejmuje:
 materiały szkoleniowe;
 wynajem sali szkoleniowej na terenie Gminy Sieradz z wyposażeniem
w sprzęt TIK;
 dojazd do Zamawiającego;
 serwis kawowy;
 certyfikaty ukończenia szkolenia;
 fakt nabycia w oparciu o IV etapy.
Nauczyciel uzyska kwalifikacje z zakresu wykorzystania technologii TIK,
fakt nabycia w oparciu o IV etapy:
ETAP I – Zakres:
1. Wykorzystywanie sprzętu podczas zajęć według tygodniowych planów zajęć jako
pomoc dydaktyczną: prezentacje fotografii potrzebnych do bieżących zajęć, pokaz
filmów (przyrodnicze, geograficzne itp.), programy edukacyjne, drukowanie
pomocy dydaktycznych.
2. Pokazanie dzieciom działania poszczególnych urządzeń i ich zastosowanie: laptopy,
tablet, tablica multimedialna, Internet.
3. Zapoznanie dzieci z zasadami prawidłowego i bezpiecznego korzystania
z komputera. Rozumienie przez dzieci zagrożeń związanymi z niewłaściwym
korzystaniem komputera.
4. Praca z programami multimedialnymi „Nauka przez zabawę”- dzieci mogą rozwijać
logiczne myślenie, spostrzegawczość, sprawność manualną, refleks, kształtować
prawidłowe postawy społeczne, rozwijać indywidualny potencjał, kształtować
wytrwałość i cierpliwość.
5. Wykorzystanie tablic do zabaw (rysowanie, pisanie itp.).
ETAP II: Nauczyciel będzie wiedział jak znaleźć w sieci materiały przydatne w pracy, dowie
się jak wykorzystywać poznane w czasie szkolenia narzędzia TIK w procesie
kształcenia, będzie umiał zaprojektować i przeprowadzić zajęcia, w czasie których
wykorzystywane będą nowoczesne technologie i metody pracy.
ETAP III – Ocena - Ukończenie na podstawie testu.
ETAP IV – Porównanie – Porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi
wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu
wsparcia udzielanego danej osobie.
Wymiar: minimum 8 godzin na uczestnika szkolenia.
Planowana liczba osób do przeszkolenia: 20 nauczycieli.
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3.

Tytuł szkolenia: „Przedszkolak na zajęciach języka obcego”
Zakres szkolenia: Prowadzenie zajęć językowych w oparciu o nowoczesną
oraz tradycyjną metodykę pracy z przedszkolakami, najbardziej efektywne
rodzaje zadań językowych wraz z przykładami zastosowania, gry językowe,
zarządzanie grupą (motywowanie, nagradzanie, elementy dyscypliny
w czasie zajęć), rozwijanie kreatywności, integracja treści nauczania.
Wymiar szkolenia min.8 godzin dla grupy do 5 osób.
Łączna ilość grup do przeszkolenia – 2 grupy.
Czas trwania jeden dzień.
Koszt szkolenia grupy 5 osobowej obejmuje:
 materiały szkoleniowe;
 wynajem sali szkoleniowej na terenie Gminy Sieradz;
 dojazd do Zamawiającego;
 serwis kawowy;
 certyfikaty ukończenia szkolenia;
 fakt nabycia w oparciu o IV etapy.

Nauczyciel uzyska kwalifikacje, fakt nabycia w oparciu o IV etapy:
ETAP I: Prowadzenie zajęć jęz. w oparciu o nowoczesną oraz tradycyjną metodykę pracy
z przedszkolakami, najbardziej efektywne rodzaje zadań językowych wraz
z przykładami zastosowania, gry językowe, zarządzanie grupą (motywowanie,
nagradzanie, elementy dyscypliny w czasie zajęć), rozwijanie kreatywności,
integracja treści nauczania.
ETAP II- Podniesienie poziomu metodycznego w celu uatrakcyjnienia zajęć, zwiększenie
efektywności zapamiętania/utrwalenia materiału przez uczniów, podniesienie
motywacji podopiecznych do nauki, umiejętność wyrównywanie szans
edukacyjnych w grupie uczniów o zróżnicowanym poziomie możliwości.
ETAP III - Ukończenie na podstawie testu.
ETAP IV – Porównanie.
Wymiar: minimum 8 godzin na uczestnika szkolenia.
Planowana liczba osób do przeszkolenia: 10 nauczycieli.

b) Kursy, szkolenia doskonalące dla nauczycieli OWP "Moduł II - wychowanie
i bezpieczeństwo"
1.

Tytuł szkolenia: „Patrz", co mówią dzieci. Analiza pedagogiczna
i psychologiczna rysunków dziecięcych”
Zakres szkolenia: Wprowadzenie do diagnozy i terapii pedagogicznej
z wykorzystaniem rysunku dziecka; Ewolucja rysunku dziecka - omówienie
poszczególnych składników i poziomów interpretacji w ramach analizy
rysunków dzieci w różnym wieku; Zapoznanie z głównymi składnikami
analizy i interpretacji rysunku dziecka na potrzeby diagnozy pedagogicznej
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(sprawność grafomotoryczna, zagospodarowanie przestrzeni, znaczenie
symboliki rysunku dziecięcego); Zastosowanie rysunku w arteterapii –
zajęcia warsztatowe; Analiza rysunków dziecka, praca w grupach - zajęcia
warsztatowe oparte na konkretnych pracach dzieci: rysunek rodziny, rysunek
postaci ludzkiej, rysunek postaci w deszczu, dziecięce bazgroły;
Zastosowanie rysunku w pracy z dzieckiem: agresywnym, zalęknionym,
nieśmiałym; Studium przypadku; Rysunek w pracy terapeutycznej
z dzieckiem z wybranymi dysfunkcjami.
Wymiar szkolenia min.8 godzin dla grupy do 6 osób.
Łączna ilość grup do przeszkolenia – 2 grupy.
Czas trwania jeden dzień.
Koszt szkolenia grupy 6 osobowej obejmuje:
 materiały szkoleniowe;
 wynajem sali szkoleniowej na terenie Gminy Sieradz;
 dojazd do Zamawiającego;
 serwis kawowy;
 certyfikaty ukończenia szkolenia;
 fakt nabycia w oparciu o IV etapy.
ETAP I:
1. Wprowadzenie do diagnozy i terapii pedagogicznej z wykorzystaniem rysunku
dziecka.
2. Ewolucja rysunku dziecka - omówienie poszczególnych składników i poziomów
interpretacji w ramach analizy rysunków dzieci w różnym wieku.
3. Zapoznanie z głównymi składnikami analizy i interpretacji rysunku dziecka
na potrzeby
diagnozy
pedagogicznej
(sprawność
grafomotoryczna,
zagospodarowanie przestrzeni, znaczenie symboliki rysunku dziecięcego).
4. Zastosowanie rysunku w arteterapii – zajęcia warsztatowe.
5. Analiza rysunków dziecka, praca w gr.- zajęcia warsztatowe oparte na konkretnych
pracach dzieci: rysunek rodziny, rysunek postaci ludzkiej, rysunek postaci
w deszczu, dziecięce bazgroły.
6. Zastosowanie rysunku w pracy z dzieckiem: agresywnym, zalęknionym,
nieśmiałym.
7. Studium przypadku.
8. Rysunek w pracy terapeutycznej z dzieckiem z wybranymi dysfunkcjami.
ETAP II: Nauczyciel pozna sposoby diagnozy i terapii pedagogicznej z wykorzystaniem
rysunku dzieci. Nauczyciel pozna nowe metody pracy terapeutycznej z dziećmi,
nabędzie umiejętność diagnozowania dojrzałości rozwojowej i poznawczej.
ETAP III - Test.
ETAP IV - Porównanie.
Wymiar: minimum 8 godzin na uczestnika szkolenia.
Planowana liczba osób do przeszkolenia: 12 nauczycieli.
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2.

Tytuł szkolenia: „Nadpobudliwość psychoruchowa”
Zakres szkolenia: Obraz kliniczny nadpobudliwości psychoruchowej;
Objawy nadpobudliwości,
diagnoza; Etiologia nadpobudliwości
psychoruchowej; Dziecko nadpobudliwe w rodzinie i grupie rówieśniczej;
Metody pracy z dzieckiem z ADHD.
Wymiar szkolenia min.8 godzin dla grupy do 6 osób.
Łączna ilość grup do przeszkolenia – 2 grupy.
Czas trwania jeden dzień.
Koszt szkolenia grupy 6 osobowej obejmuje:
 materiały szkoleniowe;
 wynajem sali szkoleniowej na terenie Gminy Sieradz;
 dojazd do Zamawiającego;
 serwis kawowy;
 certyfikaty ukończenia szkolenia;
 fakt nabycia w oparciu o IV etapy.

ETAP I:
1. Obraz kliniczny nadpobudliwości psychoruchowej.
2. Objawy nadpobudliwości, diagnoza.
3. Etiologia nadpobudliwości psychoruchowej.
4. Dziecko nadpobudliwe w rodzinie i grupie rówieśniczej.
5. Metody pracy z dziećmi z ADHD.
ETAP II: Nauczyciel zapoznana się z metodami pracy z dziećmi z ADHD. Nauczyciel nabędzie
umiejętność odróżniania objawów ADHD od zachowań niepożądanych; poznanie
zasady skutecznej komunikacji w pracy z dzieckiem z nadpobudliwością w oparciu
o wzajemny szacunek. Rozwinie umiejętności wspierania dziecka. Nabędzie
umiejętności wykorzystania wiedzy rodziców do pracy z dzieckiem.
ETAP III - Ocena.
ETAP IV – Porównanie.
Wymiar: minimum 8 godzin na uczestnika szkolenia.
Planowana liczba osób do przeszkolenia: 12 nauczycieli.

3.

Tytuł szkolenia: ,,Rozmowa z trudnym rodzicem – trening umiejętności
interpersonalnych”
Zakres: Analiza źródeł powstawania agresywnych zachowań oraz czynników
zewnętrznych i wewnętrznych w procesie rozmów z trudnym rodzicem;
Postawy nauczycieli w kontaktach z rodzicami; Najczęściej stosowane
techniki manipulacyjne i sposoby obronnych zachowań.
Wymiar szkolenia min.6 godzin dla grupy do 6 osób.
Łączna ilość grup do przeszkolenia – 2 grupy.
Czas trwania jeden dzień.
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Koszt szkolenia grupy 6 osobowej obejmuje:
 materiały szkoleniowe;
 wynajem sali szkoleniowej na terenie Gminy Sieradz;
 dojazd do Zamawiającego;
 serwis kawowy;
 certyfikaty ukończenia szkolenia;
 fakt nabycia w oparciu o IV etapy.
ETAP I:
1. Analiza źródeł powstawania agresywnych zachowań oraz czynników zewnętrznych
i wewnętrznych w procesie rozmów z trudnym rodzicem.
2. Postawy nauczycieli w kontaktach z rodzicami.
3. Najczęściej stosowane techniki manipulacyjne i sposoby obronnych zachowań.
ETAP II: Nauczyciel dowie się dlaczego rodzice nie zawsze są partnerami w kształtowaniu
osobowości dziecka oraz dlaczego taki prosty sposób przekazywania informacji,
jakim jest rozmowa, napotyka na tyle przeszkód? Nauczyciel pozna techniki
manipulacyjne i sposoby obronnych zachowań, nauczy się rozmawiać z trudnym
rodzicem.
ETAP III - Test.
ETAP IV – Porównanie.
Wymiar: minimum 6 godzin na uczestnika szkolenia.
Planowana liczba osób do przeszkolenia: 12 nauczycieli.

c)

Kursy, szkolenia doskonalące dla nauczycieli OWP "Moduł III - nauczania i uczenie
się "

1.

Tytuł szkolenia: „Strategie, formy i metody pracy z dzieckiem zdolnym”
Zakres: Osobowość dziecka zdolnego; Koncepcje i modele zdolności;
Problematyka twórczości w kształtowaniu osobowości twórczej;
Identyfikacja dzieci zdolnych; Strategie wspierania dziecka zdolnych;
Organizacja kształcenia dziecka zdolnego; Kompetencje nauczycieli
w pracy z dziećmi zdolnymi; Instytucje wspomagające dzieci zdolnych;
Budowanie programu pracy z dzieckiem zdolnym; Program „Taki jak
Mozart" jako przykład dobrej praktyki w zakresie wspierania i rozwijania
uzdolnień; Systemowe rozwiązania wspierające nauczyciela w pracy
z dzieckiem zdolnym.
Wymiar szkolenia min. 6 godzin dla grupy do 6 osób.
Łączna ilość grup do przeszkolenia – 2 grupy.
Czas trwania jeden dzień.
Koszt szkolenia grupy 6 osobowej obejmuje:
 materiały szkoleniowe;
 wynajem sali szkoleniowej na terenie Gminy Sieradz;
 dojazd do Zamawiającego;
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 serwis kawowy;
 certyfikaty ukończenia szkolenia;
 fakt nabycia w oparciu o IV etapy.
ETAP I:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Osobowość dziecka zdolnego.
Koncepcje i modele zdolności.
Problematyka twórczości w kształtowaniu osobowości twórczej.
Identyfikacja dzieci zdolnych.
Strategie wspierania dzieci zdolnych. Organizacja kształcenia dziecka zdolnego.
Kompetencje nauczycieli w pracy z dziećmi zdolnymi.
Instytucje wspomagające dzieci zdolne.
Budowanie programu pracy z dzieckiem zdolnym.
Program „Taki jak Mozart" jako przykład dobrej praktyki w zakresie wspierania
i rozwijania uzdolnień.
10. Systemowe rozwiązania wspierające nauczyciela w pracy z dzieckiem zdolnym.
ETAP II: Podniesie kompetencji w obszarach rozpoznawania, zaspokajania potrzeb
poznawczych, emocjonalnych i społecznych uczniów zdolnych.
ETAP III: Test.
ETAP IV: Porównanie.
Wymiar: minimum 6 godzin na uczestnika szkolenia.
Planowana liczba osób do przeszkolenia: 12 nauczycieli.

2.

Tytuł szkolenia: ,,Opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej
wraz z narzędziami badawczymi”
Szkolenie zawodowe.
Wymiar szkolenia min.6 godzin dla grupy do 6 osób.
Łączna ilość grup do przeszkolenia – 2 grupy.
Koszt szkolenia grupy 6 osobowej obejmuje:
 materiały szkoleniowe;
 wynajem sali szkoleniowej na terenie Gminy Sieradz;
 dojazd do Zamawiającego;
 serwis kawowy;
 certyfikaty ukończenia szkolenia;
Wymiar: minimum 6 godzin na uczestnika szkolenia.
Planowana liczba osób do przeszkolenia: 12 nauczycieli.
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d)

Kursy, szkolenia doskonalące dla nauczycieli OWP "Programowanie
dla najmłodszych, czyli od japońskich szachów do programowania w zabawie " –
12 nauczycieli w ramach kursu doskonalącego

Tytuł kursu: ,,Programowanie dla najmłodszych, czyli od japońskich
szachów do programowania w zabawie
Szkolenie z warsztatami dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w ramach
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Cel szkolenia: szkolenie w sposób praktyczny pokazuje jak uczyć programowania
w zabawie, grach i poprzez rozwiązywanie problemów, zgodnie z nową podstawą
programową nauczania informatyki dzieci najmłodszych.
Program zajęć: przedstawienie najprostszych, a jednocześnie kluczowych
elementów przygotowujących do programowania, takich jak:
 podział procesów złożonych na proste elementy,
 odwracanie procesów,
 zapisywanie obrazkowych instrukcji,
 analizowanie i rozwiązywanie prostych, konkretnych problemów,
 samodzielne tworzenie języka złożonego z obrazków i tworzenie prostych
gier planszowych.
Wymiar szkolenia min. 6 godzin dla grupy do 12 osób.
Łączna ilość grup do przeszkolenia – 1 grupa.
Koszt szkolenia grupy 12 osobowej obejmuje:
 materiały szkoleniowe;
 wynajem sali szkoleniowej na terenie Gminy Sieradz;
 dojazd do Zamawiającego;
 serwis kawowy;
 certyfikaty ukończenia szkolenia;
Wymiar: minimum 6 godzin na uczestnika szkolenia.
Planowana liczba osób do przeszkolenia: 12 nauczycieli.

2.

Okres wykonywania usługi:
od 15.04.2019 r. do 15.09.2019 r.

3.

Wymogi zawarte w cenie:
1) Pełna dokumentacja zajęć (np. program zajęć/ankiety/diagnozy/testy/ walidacja/
certyfikaty/zaświadczenia/listy obecności itp.)
musi zostać przekazana
Zamawiającemu po zakończeniu danego etapu zajęć szkoleniowych i musi zostać
oznaczona zgodnie z dokumentem „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta
programów spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
2) Przedmiot zamówienia musi być wykonywany w placówkach wychowania
przedszkolnego objętych projektem lub w siedzibie Zamawiającego
wg harmonogramu szkoleń zaakceptowanego przez obie strony.
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3) Dojazd wykładowców na prowadzone zajęcia szkoleniowe w ramach projektu będzie
dokonany na koszt Wykonawcy.
4) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez
Zamawiającego harmonogramu i programu szkolenia co najmniej na 7 dni przed
rozpoczęciem szkolenia.
5) Zamawiający umożliwia konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie
szczegółowych treści danego szkolenia.
6) Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od Wykonawcy certyfikat/zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia. Wzór certyfikatu/zaświadczenia powinien zostać
zaakceptowany przez Zamawiającego i powinien zawierać logotypy i informacje
zgodne z wytycznymi. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie wydanych
uczestnikom szkolenia certyfikatów/zaświadczeń.
7) Wykonawca przygotuje i zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe oraz
1 komplet dla Biura Projektu. Materiały zostaną opatrzone odpowiednimi logotypami
zgodnie z wytycznymi w tym zakresie. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego
pełnię przysługujących mu autorskich praw majątkowych do materiałów
dydaktycznych przygotowanych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji szkolenia.
4.

Wszystkie szkolenia prowadzone w ramach projektu, współfinansowanego z EFS
w obszarze edukacji muszą być realizowane z uwzględnieniem przepisów dotyczących
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o których mowa w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2003r. poz.69, ze zm.).

5.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych zgodnych z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532 ze zmianami)w przypadku organizacji takiej
pomocy.

6.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach organizacji zajęć szkoleniowych
do przestrzegania „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.
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