
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  przygotowanie  i  przeprowadzenie  szkoleń/kursów  
dla  czynnych  zawodowo  nauczycieli  5  płockich  przedszkoli  z  terenu  Miasta  Płocka,
w ramach realizacji  projektu konkursowego  pn.: „Wzrost  dostępności  do wysokiej  jakości
oferty  edukacyjnej  przystosowanej  do  potrzeb  dzieci  niepełnosprawnych  w  5  płockich
przedszkolach”,  o  numerze RPMA.10.01.04-14-1639/15, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zamówienie podzielone jest na VII części. 
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.

Podział zamówienia na poszczególne części, liczbę uczestników i tematykę szkoleń 
przedstawia Tabela 1:
Tabela1

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego 
bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w 
dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego 

Warunki ogólne dla wszystkich części zamówienia:

1. Niezależnie od tematyki szkolenia przekazywana wiedza ma na celu zdobycie przez
nauczycieli  aktualnej wiedzy nt.  możliwości wykorzystywania różnych metod i form
pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz wspomagania ich rozwoju.

2. Usługa  zawiera  wydatki  związane  z  pełną  organizacją  i  przeprowadzeniem
szkolenia/kursu,  m.in.   wynagrodzenie  wykładowcy;  wynajęcie/eksploatacja  sal  (w
tym w razie potrzeby sali dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami);
materiały  szkoleniowe,  podręczniki  (w  tym  w  razie  potrzeby   dostosowanych  do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami), sprzęt techniczny (w tym w razie potrzeby
dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami), wyposażenie sal niezbędne
do  przeprowadzenia  szkolenia/kursu,  ewentualne  dojazdy  wykonawcy  do  miejsca
świadczenia  usługi,  noclegi,  wyżywienie  wykonawcy  w  miejscu  realizacji  usługi,
przerwy kawowe ( min. kawa, herbata, ciastka dla każdego uczestnika szkolenia),
zaświadczenie/certyfikat  potwierdzające  ukończenie  szkolenia/kursu  wraz
z  opisem  osiągniętych  efektów  uczenia  się  wydane  przez  uprawnione
instytucje/osoby.
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Części Tytuł szkolenia Liczba uczestników
1 Ruch Rozwijający wg W. Sherborne  I stopnia 9
2 Integracja sensoryczna (SI) 6

3
Zagadnienia terapii edukacji dzieci z autyzmem  24 (min 2 grupy po 12

osób)

4
Agresja, autoagresja oraz inne zachowania 
problemowe u osób z autyzmem 

4

5 Terapia behawioralna 1
6 Muzykoterapia 9

7
Wykorzystanie metody Program Aktywności 
M.C.Knillów 

5

suma 58
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3. Po  zakończeniu  kursu/szkolenia  Wykonawca  dostarcza  Zamawiającemu
dokumentację  szkolenia/kursu  m.in.:  oświadczenia  o  uczestnictwie  danego
nauczyciela  w  danej  formie  doskonalenia  wraz  z  ewentualną  listą  obecności,
dokumenty  potwierdzające  zaliczenie  danego  kursu/szkolenia  przez  uczestników,
kopię  zaświadczeń/certyfikatów  oraz  dokumentu  potwierdzającego  odbiór
zaświadczeń/certyfikatów.

4. Szkolenia  powinny  odbywać  się  na  terytorium  Polski  (preferowany  przez
Zamawiającego jest obszar województwa mazowieckiego).

5. Terminy i godziny realizacji szkoleń/kursów powinny zostać dostosowane tak, by nie
zakłócać  pracy  placówek  (preferowane  będą  godziny  popołudniowe,  weekendy,
dzielenie uczestników na mniejsze grupy).

6.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazywania  osobom  i  podmiotom
uczestniczącym  w  projekcie  informacji,  że  projekt  w  którym  uczestniczą  uzyskał
dofinansowanie  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014
-2020  w  formie  odpowiedniego  oznakowania  pomieszczeń  (wzór  zostanie
udostępniony przez Zamawiającego),  w których odbywają  się szkolenia/kursy oraz
przekazania informacji w formie słownej w trakcie szkolenia/kursu.

7. Wykonawca  zobowiązany  jest  oznaczać  znakiem  Unii  Europejskiej,  znakiem
Funduszy  Europejskich  oraz  oficjalnym  logo  promocyjnym  województwa  –  marką
Mazowsze (wzór  zostanie  udostępniony  przez  Zamawiającego)  dokumenty  
i  materiały  dla  osób  uczestniczących  w  szkoleniach/kursach,  np.  zaświadczenia,
certyfikaty,  materiały  informacyjne,  programy  szkoleń  i  kursów,  listy  obecności,
prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję. 

8. W przypadku wykonywania w ramach projektu zadań osobiście przez Oferenta:
- obciążenie z tego wynikające,  nie może wykluczać możliwości  prawidłowej  i  efektywnej
realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie; 
-  łączne  zaangażowanie  zawodowe*  tej  osoby  w  realizację  wszystkich  projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych
z  innych  źródeł,  w  tym  środków  własnych  beneficjenta  i  innych  podmiotów,  nie  może
przekraczać 276 godzin miesięcznie;
-  wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzane protokołem sporządzonym przez tę
osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym
miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

*Limit zaangażowania zawodowego dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, 
w szczególności: 
 w  przypadku  stosunku  pracy  -  uwzględnia  liczbę  dni  roboczych  w  danym  miesiącu

wynikających  ze  stosunku  pracy,  przy  czym  do  limitu  wlicza  się  czas  nieobecności
pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza
się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym, 

 w  przypadku  stosunku  cywilnoprawnego,  samozatrudnienia  oraz  innych  form
zaangażowania - uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w
ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami. 

Wykonawca  będzie  zobowiązany  przed  podpisaniem  umowy  dostarczyć
Zamawiającemu  stosowane  oświadczenie  o  zaangażowaniu  w  realizację
projektów  finansowanych z  funduszy  strukturalnych  i  Funduszu  Spójności
oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych
podmiotów,  które  nie  będzie  w  okresie  wykonywania  zadań  w  projekcie
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przekraczać  276  godzin  miesięcznie.  Wzór  oświadczenia  zostanie
udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego .

9. Z  udziału  w  postępowaniu  wyłączone  są  osoby  będące  pracownikami
Zamawiającego.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1
Ruch Rozwijający wg W. Sherborne –  I stopnia

Szkolenie  ma  za  zadanie  przekazać  wiedzę  i  praktyczne  doświadczenia  w  zakresie
posługiwania się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka
o  prawidłowym  rozwoju,  jak  i  zastosowania  Ruchu  Rozwijającego  w  terapii  zaburzeń
rozwojowych. 

1. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni m.in:
 znać genezę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 znać kategorie ruchu w Ruchu Rozwijającym 
 znać  zasady  i  potrafić  zastosować  Ruchu  Rozwijającego  w  bieżącej  pracy

zawodowej.
 znać korzyści płynące ze stosowania Ruchu Rozwijającego
2. Czas trwania: 13h dydaktycznych (2 – 3 dni)
1. Termin: III-IV kwartał 2016 r.
2. Forma: warsztaty połączone z wykładami
3. Trener  prowadzący  szkolenie  powinien  posiadać  uprawnienia  lidera

licencjonowanego International Sherborne Co-operation (ISCO). 
4. Zaliczenie  szkolenia  powinno  odbyć  się  na  podstawie  egzaminu  lub  innej  formy

sprawdzającej nabycie umiejętności wykorzystania metody w pracy terapeutycznej
 i stopnia przygotowania do pracy metodą Ruchu Rozwijającego

5. Ukończenie  szkolenia  powinno  nadawać  uprawnienia  do  pracy  metodą  Ruchu
Rozwijającego  Weroniki  Sherborne.  Nauczyciele  po ukończeniu  szkolenia  powinni
otrzymać dokumenty potwierdzające nadanie uprawnień. 

CZĘŚĆ 2
Integracja sensoryczna (SI) – I stopnia 

1. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu powinni:
- nabyć wiedzę z zakresu neurobiologicznych podstaw integracji sensorycznej. 
W tym celu powinni zostać zapoznani z:
a) zagadnieniem Integracji  Sensorycznej,  jej rozwojem oraz wpływem na rozwój ruchowy,
poznawczy i emocjonalny dziecka. 
b) rodzajami dysfunkcji Integracji Sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka. 
- posiadać umiejętności
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 wiedzieć,  jak   tworzyła  i  rozwijała  się  teoria  SI  oraz  znać  rolę  Testu  Integracji
Sensorycznej i Praksji.

 pogłębić  swoje  zrozumienie  podstaw  neurofizjologicznych  procesów  integracji
sensorycznej.

 rozumieć mechanizmy funkcji i dysfunkcji integracji sensorycznej.
 znać specyfikę zaburzeń integracji sensorycznej wg koncepcji Ayres

2. Czas trwania: 40h dydaktycznych
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3. Termin: szkolenie powinno odbyć się do końca I kwartału 2017r.
4. Forma: wykłady i ćwiczenia
5. Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać certyfikat instruktora SI uprawniający do

prowadzenia szkoleń z zakresu SI
6. Zaliczenie  szkolenia  powinno  odbyć  się  na  podstawie  egzaminu  lub  innej  formy

sprawdzającej  nabycie  wiedzy  z  zakresu  neurobiologicznych  podstaw  integracji
sensorycznej

7. Ukończenie szkolenia powinno uprawniać do możliwości ubiegania się o uczestnictwo w
kursie II stopnia nadającym uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji
sensorycznej.

CZĘŚĆ 3
Zagadnienia terapii edukacji dzieci z autyzmem

Część I
1. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu powinni:
 posiadać aktualną wiedzę na temat spectrum autyzmu dziecięcego,
 znać wybrane metody terapii dzieci z autyzmem,
 znać zaburzenia sensoryczne występujące u osób z autyzmem,
 potrafić obserwować i interpretować zachowania występujących u osób z autyzmem,
 znać potrzeby edukacyjne osób z autyzmem,
 wiedzieć na czym powinna polegać współpraca z rodziną
2. Czas trwania: 19h dydaktycznych (2 - 3 dni)
3. Forma: warsztaty połączone z wykładami
4. Trener powinien posiadać min. 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku

przedszkolnym  ze  spectrum  autyzmu  oraz  min.  2  letnie  doświadczenie  
w  prowadzeniu  szkoleń  dla  nauczycieli  wychowania  przedszkolnego  w  zakresie
tematyki autyzmu

5. Termin: III-IV kwartał 2016 r.
6. Zaliczenie  szkolenia  powinno  odbyć  się  na  podstawie  egzaminu  lub  innej  formy

sprawdzającej nabycie wiedzy dot. zagadnień terapii edukacji dzieci z autyzmem 

CZĘŚĆ 4
Agresja, autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem 

Szkolenie  ma na celu przybliżenie  m.in:  wiedzy  medycznej  leżącej  u podstaw zachowań
trudnych,  sposobów  rozumienia  występujących  zachowań,  potencjalnych  przyczyn
wywołujących  te  zachowania,  rodzajów  oddziaływań  wychowawczych  i  terapeutycznych,
sposobów zapobiegania pojawianiu się zachowań trudnych u dzieci z autyzmem.

1. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu powinni:
 znać formy trudnych zachowań występujące u dzieci autystycznych.
 potrafić rozpoznać i ocenić funkcje zachowań trudnych.
 znać czynniki wpływające na rozwój i utrzymanie się zachowań trudnych.
 znać metody  zapobiegania i eliminowania zachowań trudnych w oparciu o analizę

funkcjonalną zachowania.
 potrafić  radzić  sobie  w  sytuacji  wystąpienia  zachowania  trudnego  poprzez

wykorzystanie metod terapii behawioralnej
2. Czas trwania: min.  7h dydaktycznych (1 -2 dni), max. 12h dydaktycznych ( 2-3 dni)
3. Forma: warsztaty połączone z wykładami
4. Termin: III-IV kwartał 2016 r.
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5. Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać min. 3 letnie doświadczenie w pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym ze spectrum autyzmu oraz min. 2 letnie 
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w
zakresie tematyki autyzmu

6. Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie egzaminu lub innej formy 
sprawdzającej nabycie wiedzy dot. zachowań problemowych u osób z autyzmem

CZĘŚĆ 5
Terapia behawioralna 

Cel: zdobycie wiedzy na temat zasad, celów i etapów terapii behawioralnej. Program kursu
obejmuje  m.in  zagadnienia  związane  z  kształtowaniem  nowych  umiejętności,
eliminowaniem zachowań niepożądanych oraz generalizowaniem i utrzymywaniem efektów
terapii.

1. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu powinni:
 Znać podstawowe pojęcia, strategie i zasady z zakresu terapii behawioralnej
 Rozumieć zachowania trudne w ujęciu Stosowanej Analizy Behawioralnej
 Znać funkcje zachowań oraz sposoby pracy nad zachowaniami trudnymi
 Potrafić  uczyć  zachowań  alternatywnych,  dokonywać  modyfikacji  środowiska,

wzmacnianie różnicowo
 Poznać działania wspierające pracę terapeutyczną nad zachowaniami trudnymi.
2. Czas trwania: min. 15h dydaktycznych (2 - 3dni)
3. Forma: warsztaty połączone z wykładami
4. Termin: III-IV kwartał 2016 r.
5. Trener  prowadzący  szkolenie  powinien  posiadać  min.  3  letnie  doświadczenie  w

prowadzeniu terapii behawioralnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz min. 2
letnie  doświadczenie  w  prowadzeniu  szkoleń dla  nauczycieli  wychowania
przedszkolnego w zakresie tematyki terapii behawioralnej

6. Zaliczenie  szkolenia  powinno  odbyć  się  na  podstawie  egzaminu  lub  innej  formy
sprawdzającej nabycie wiedzy dot. podstawowych założeń analizy behawioralnej jako
nauki o zachowaniu

CZĘŚĆ 6
Muzykoterapia

Opis:   Program m.in:  wstęp  do muzykoterapii  i  profilaktyki  muzycznej,  poznanie  metody
muzykoterapii - Mobilnej Rekreacji Muzycznej i jej elementów (odreagowanie, zrytmizowanie,
uwrażliwienie, relaks, aktywizacja),  zastosowanie technik integracji i komunikacji  w grupie,
wykorzystanie technik muzykoterapii aktywnej, receptywnej i odtwórczej.
Udział w kursie podnosi kwalifikacje zawodowe w zakresie terapii dźwiękiem.

1. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu powinni:
 znać teorię leczniczego działania muzyki
 znać korzyści działań muzykoprofilaktycznych
 znać rodzaje stosowanej w muzykoterapii muzyki 
 potrafić stosować metody  z wykorzystaniem muzyki w celu diagnozowania i korekty

nieprawidłowych  zachowań  oraz  zaburzonych  funkcji  (m.in.  mowy,  postawy  ciała,
podwyższonego poziomu lęku, nadpobudliwości), 

 potrafić stosować proste sposoby aktywności muzycznej .
2. Czas trwania: 30h dydaktycznych (3-6 dni),
3. Forma: warsztaty połączone z wykładami
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4. Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać min. 3 letnie doświadczenie w 
prowadzeniu muzykoterapii wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz min. 2 letnie 
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w
zakresie tematyki muzykoterapii.

5. Termin: III-IV kwartał 2016 r.
6. Zaliczenie  szkolenia  powinno  odbyć  się  na  podstawie  egzaminu  lub  innej  formy

sprawdzającej  nabycie  wiedzy  dot.  wykorzystania  muzyki  jako  środka  poprawy  i
korekty zburzonych funkcji, rozwijania wrażliwości muzycznej dziecka i predyspozycji
twórczych,  sposobów  radzenia  sobie  z  problemami  z  wykorzystaniem  działań
muzycznych 

CZĘŚĆ 7
Wykorzystanie metody Program Aktywności M.C.Knillów

Programy aktywności M. i Ch. Knillów są zabawą muzyczno-ruchową i gotową propozycją 
postępowania terapeutycznego z osobą, której prawidłowy rozwój został z jakichś powodów 
zakłócony lub zahamowany, pomagają doświadczać ciała jako jedności i wspomagają rozwój
wyobrażenia ciała wtedy, gdy osoba nie jest zdolna do używania swego ciała aktywnie; uczą 
korzystać ze zmysłów  w sytuacji, gdy ich funkcjonowanie zostało zaburzone z powodu 
uszkodzenia mózgu, stanowią bazę wyjściową dla rozwoju rozumienia i używania języka. 

1. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu powinni:
 znać zasady programu „Dotyk i Komunikacja CH.Knilla w praktyce
 posiadać umiejętność  planowania, przygotowania, przeprowadzenia i oceny sesji 

kontaktu.  
 posiadać wiedzę nt. elementów masażu Shantala i dostosowania ich do specjalnych 

potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
 umieć notować postępy dzieci wynikające ze stosowania „Programów Aktywności”

Czas trwania: min. 10h dydaktycznych (2 -3 dni), max. 20h dydaktycznych (2-5dni)
1. Forma: warsztaty połączone z wykładami
2. Termin: III-IV kwartał 2016 r.
3. Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać min. 3 letnie doświadczenie w 

prowadzeniu Programów Aktywności M.C.Knillów wśród dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla 
nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie tematyki Programów Aktywności 
M.C.Knillów 

4. Zaliczenie  szkolenia  powinno  odbyć  się  na  podstawie  egzaminu  lub  innej  formy
sprawdzającej  nabycie  wiedzy  dot.  umiejętności  zastosowania Programów
aktywności M. i Ch. Knillów w praktyce.

5. Po zaliczeniu szkolenia nauczyciele powinni otrzymać zaświadczenia/certyfikaty 
ukończenia szkolenia 

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
90-400 Płock

www.plock.eu

Projekt pn.: „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb 
dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach”
Numer projektu: RPMA.10.01.04-14-1639/15

http://www.plock.eu/

	I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla czynnych zawodowo nauczycieli 5 płockich przedszkoli z terenu Miasta Płocka, w ramach realizacji projektu konkursowego pn.: „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach”, o numerze RPMA.10.01.04-14-1639/15, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
	1. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu powinni:
	- nabyć wiedzę z zakresu neurobiologicznych podstaw integracji sensorycznej.
	W tym celu powinni zostać zapoznani z:
	a) zagadnieniem Integracji Sensorycznej, jej rozwojem oraz wpływem na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka.
	b) rodzajami dysfunkcji Integracji Sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka.
	- posiadać umiejętności
	Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni:
	wiedzieć, jak tworzyła i rozwijała się teoria SI oraz znać rolę Testu Integracji Sensorycznej i Praksji.
	pogłębić swoje zrozumienie podstaw neurofizjologicznych procesów integracji sensorycznej.
	rozumieć mechanizmy funkcji i dysfunkcji integracji sensorycznej.
	znać specyfikę zaburzeń integracji sensorycznej wg koncepcji Ayres
	2. Czas trwania: 40h dydaktycznych
	6. Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie egzaminu lub innej formy sprawdzającej nabycie wiedzy z zakresu neurobiologicznych podstaw integracji sensorycznej
	7. Ukończenie szkolenia powinno uprawniać do możliwości ubiegania się o uczestnictwo w kursie II stopnia nadającym uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.
	CZĘŚĆ 3
	Zagadnienia terapii edukacji dzieci z autyzmem
	Część I
	1. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu powinni:
	posiadać aktualną wiedzę na temat spectrum autyzmu dziecięcego,
	znać wybrane metody terapii dzieci z autyzmem,
	znać zaburzenia sensoryczne występujące u osób z autyzmem,
	potrafić obserwować i interpretować zachowania występujących u osób z autyzmem,
	znać potrzeby edukacyjne osób z autyzmem,
	wiedzieć na czym powinna polegać współpraca z rodziną
	CZĘŚĆ 4
	Agresja, autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem
	Szkolenie ma na celu przybliżenie m.in: wiedzy medycznej leżącej u podstaw zachowań trudnych, sposobów rozumienia występujących zachowań, potencjalnych przyczyn wywołujących te zachowania, rodzajów oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych, sposobów zapobiegania pojawianiu się zachowań trudnych u dzieci z autyzmem.
	1. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu powinni:
	znać formy trudnych zachowań występujące u dzieci autystycznych.
	potrafić rozpoznać i ocenić funkcje zachowań trudnych.
	znać czynniki wpływające na rozwój i utrzymanie się zachowań trudnych.
	znać metody zapobiegania i eliminowania zachowań trudnych w oparciu o analizę funkcjonalną zachowania.
	potrafić radzić sobie w sytuacji wystąpienia zachowania trudnego poprzez wykorzystanie metod terapii behawioralnej
	2. Czas trwania: min. 7h dydaktycznych (1 -2 dni), max. 12h dydaktycznych ( 2-3 dni)
	3. Forma: warsztaty połączone z wykładami
	5. Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać min. 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym ze spectrum autyzmu oraz min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie tematyki autyzmu
	6. Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie egzaminu lub innej formy sprawdzającej nabycie wiedzy dot. zachowań problemowych u osób z autyzmem
	Terapia behawioralna
	Cel: zdobycie wiedzy na temat zasad, celów i etapów terapii behawioralnej. Program kursu obejmuje m.in zagadnienia związane z kształtowaniem nowych umiejętności, eliminowaniem zachowań niepożądanych oraz generalizowaniem i utrzymywaniem efektów terapii.
	1. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu powinni:
	Znać podstawowe pojęcia, strategie i zasady z zakresu terapii behawioralnej
	Rozumieć zachowania trudne w ujęciu Stosowanej Analizy Behawioralnej
	Znać funkcje zachowań oraz sposoby pracy nad zachowaniami trudnymi
	Potrafić uczyć zachowań alternatywnych, dokonywać modyfikacji środowiska, wzmacnianie różnicowo
	Poznać działania wspierające pracę terapeutyczną nad zachowaniami trudnymi.
	2. Czas trwania: min. 15h dydaktycznych (2 - 3dni)
	3. Forma: warsztaty połączone z wykładami
	5. Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii behawioralnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie tematyki terapii behawioralnej
	6. Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie egzaminu lub innej formy sprawdzającej nabycie wiedzy dot. podstawowych założeń analizy behawioralnej jako nauki o zachowaniu
	Opis: Program m.in: wstęp do muzykoterapii i profilaktyki muzycznej, poznanie metody muzykoterapii - Mobilnej Rekreacji Muzycznej i jej elementów (odreagowanie, zrytmizowanie, uwrażliwienie, relaks, aktywizacja), zastosowanie technik integracji i komunikacji w grupie, wykorzystanie technik muzykoterapii aktywnej, receptywnej i odtwórczej.
	Udział w kursie podnosi kwalifikacje zawodowe w zakresie terapii dźwiękiem.
	1. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu powinni:
	znać teorię leczniczego działania muzyki
	znać korzyści działań muzykoprofilaktycznych
	znać rodzaje stosowanej w muzykoterapii muzyki
	potrafić stosować metody z wykorzystaniem muzyki w celu diagnozowania i korekty nieprawidłowych zachowań oraz zaburzonych funkcji (m.in. mowy, postawy ciała, podwyższonego poziomu lęku, nadpobudliwości),
	potrafić stosować proste sposoby aktywności muzycznej .
	2. Czas trwania: 30h dydaktycznych (3-6 dni),
	3. Forma: warsztaty połączone z wykładami
	4. Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu muzykoterapii wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie tematyki muzykoterapii.
	6. Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie egzaminu lub innej formy sprawdzającej nabycie wiedzy dot. wykorzystania muzyki jako środka poprawy i korekty zburzonych funkcji, rozwijania wrażliwości muzycznej dziecka i predyspozycji twórczych, sposobów radzenia sobie z problemami z wykorzystaniem działań muzycznych
	1. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu powinni:
	Czas trwania: min. 10h dydaktycznych (2 -3 dni), max. 20h dydaktycznych (2-5dni)
	1. Forma: warsztaty połączone z wykładami
	3. Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu Programów Aktywności M.C.Knillów wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie tematyki Programów Aktywności M.C.Knillów
	4. Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie egzaminu lub innej formy sprawdzającej nabycie wiedzy dot. umiejętności zastosowania Programów aktywności M. i Ch. Knillów w praktyce.
	5. Po zaliczeniu szkolenia nauczyciele powinni otrzymać zaświadczenia/certyfikaty ukończenia szkolenia

