
Tabela Nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia – szkolenia stacjonarne

Części Pozycja
z
budżetu
Projektu

Nazwa szkolenia Miejsce
szkolenia

Liczba
nauczycieli
biorących
udział  w
szkoleniu

Ilość  godzin
szkolenia  /
Planowany termin
realizacji szkolenia

Wymagania Zamawiającego w ramach szkolenia

Część  nr
1

SOSW
6.1

Wykorzystanie
TIK  w  procesie
dydaktycznym

Szkolenie
stacjonarne  –
sala
szkoleniowa
zostanie
zapewniona
przez
Zamawiającego,
na  terenie
Miasta Płocka.

20 osób 14 godzin: 2 dni x
7 godzin,  1 grupa
20  osobowa  /  I
kwartał 2018 r.

Szkolenie skierowane do nauczycieli szkół podstawowych specjalnych.

Efektem  szkolenia  powinno  być  podniesienie  kompetencji  nauczycieli  z  zakresu
możliwości  i  zastosowania  prezentacji  z  wykorzystaniem  animacji,  określania
kompetencji  cyfrowych  uczniów,  możliwości  wykorzystania  TIK  w  pracy  z  uczniem,
wykorzystania prawa autorskiego, bezpieczeństwa i etykiety w Internecie.

Forma warsztatowa

Szkolenie  powinno  obejmować  omówienie  co  najmniej  4  zagadnień:  tablica
interaktywna,  QR  kody,  tworzenie  testów i  sprawdzianów  interaktywnych,  platforma
edukacyjna.

Program szkolenia powinien obejmować co najmniej:
1. Omówienie zasad przygotowania i prowadzenia pracy z uczniem za pomocą tablicy
interaktywnej – możliwości tablicy interaktywnej. 
2.  Przybliżenie  nauczycielom  multimedialnego  i  interaktywnego  oprogramowania
dydaktycznego tablicy interaktywnej – przedstawienie przykładów dostępnego na rynku
oprogramowania komercyjnego oraz bezpłatnego.
3. Wykorzystanie portali i zasobów internetowych w pracy z tablicą interaktywną.
4.  Wskazanie  sposobów  interaktywnej  prezentacji  z  wykorzystaniem tablicy  w  pracy
nauczyciela.
5.  Przykłady  tworzenia  własnych  ćwiczeń,  quizów  oraz  prezentacji  możliwych  do
wykorzystania na lekcji.
6.  Przedstawienie  zagadnień  związanych  z  Korzystaniem  z  aplikacji  QR  kody  oraz
tworzenia zakodowanych zadań.
7.  Przedstawienie  przykładów  i  możliwości  w  zakresie  tworzenia  interaktywnych
narzędzi sprawdzających wiedzę uczniów.
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8.  Omówienie  zagadnień związanych z   platformą edukacyjną w szkole  –  tworzenie,
korzystanie.

Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co
najmniej 2 szkoleń w przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert.

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Część  nr
2

SOSW
7.1

Metoda Dobrego
Startu

Szkolenie
stacjonarne  –
salę
szkoleniową
zapewnia
Zamawiający na
terenie  miasta
Płocka

5 osób 14 godzin:
2 dni x 7 godzin /
Iv kwartał 2017 r.

Szkolenie skierowane dla nauczycieli szkół podstawowych specjalnych.

Efektem szkolenia powinno być podniesienie wiedzy nauczycieli z zakresu wspomagania
rozwoju psychoruchowego, profilaktyki niepowodzeń szkolnych, diagnozy i terapii.

METODA SZKOLENIA: wykład  oraz zajęcia warsztatowe.

Program  szkolenie  powinien  obejmować  co  najmniej:
1.  Przybliżenie  uczestnikom  szkolenia  genezy  MDS  tj.  Metody  Dobrego  Startu  oraz
genezy przedmiotowej metody w Polsce.
2.  Omówienie  założeń czytania  i  pisania  a  uczenia  się  polisensorycznego i  integracji
percepcyjno-motorycznej.
3.Przybliżenie założeń Metody Dobrego Startu.
4.Zastosowanie  MDS  we  wspomaganiu  rozwoju  psychoruchowego,  terapii  zaburzeń
rozwoju oraz w edukacji
5. Zastosowanie MDS w diagnostyce zaburzeń rozwoju psychoruchowego.
6. Przedstawienie rodzajów ćwiczeń i struktury zajęć w MDS.
7.Prezentacja  filmu  "Metoda  Dobrego  Startu"
8. Zaprezentowanie wersji i programów Metody Dobrego Startu:
a.Łatwe wzory i piosenki (dla dzieci od 2-5 r.ż)
b.Wzory literopodobne i piosenki/wierszyki (dla dzieci od 5 - 7 r.ż)
c.Litery/ cyfry i  piosenki/wierszyki (dla dzieci 6 -10letnich).
9.Przedstawienie formy organizowania zajęć prowadzonych wg. MDS:
a. Zespołowe i indywidualne formy zajęć.
b.Dobór i liczebność grupy.
c.Czas trwania zajęć.        
10.Przedstawienie przykładowych warunków urządzenie sali i prezentacja pomocy do 
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ćwiczeń.
11. Przekazanie metod programowania zajęć: plan długoterminowy i krótkoterminowy 
(konspekt) - założenia, programowanie
12. Przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych (ruchowo- słuchowych).

Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co
najmniej 2 szkoleń w przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert.

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Część  nr
3

SOSW
7.3

Trening
Umiejętności
Społecznych

Szkolenie
stacjonarne  –
salę
szkoleniową
zapewnia
Zamawiający na
terenie  miasta
Płocka

20 osób 14 godzin: 2 dni x
7  godzin  /  I
kwartał 2018 r.

Szkolenie skierowane do nauczycieli szkół podstawowych specjalnych.

Efektem szkolenia powinno być podniesienie wiedzy nauczycieli z zakresu kompetencji
społecznych i komunikacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
głównie z autyzmem.

Forma warsztatowa i teoretyczna (kurs metodologiczny).

Zakres  tematyczny  szkolenia  powinien  dotyczyć  przede  wszystkim  dzieci  w  normie
intelektualnej  oraz na poziomie niepełnosprawności  intelektualnej  w stopniu lekkim,
komunikujących się werbalnie.

Program szkolenia powinien obejmować co najmniej:

1.Podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych
u osób z autyzmem 2.Przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności
społecznych (m. in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina). 3. Zasady organizacji
i  cele  terapeutyczne  zajęć  grupowych  rozwijających  umiejętności  społeczne  osób  z
autyzmem  4.  Grupa  terapeutyczna  TUS  dla  dzieci  z   autyzmem  -  przykładowe
scenariusze,
5.Tworzenie  scenariuszy  zajęć  w  podgrupach,  6.  Ćwiczenia  w  prowadzeniu  zajęć
rozwijających  umiejętności  społeczne.  7.  Profilaktyka  i  strategie  postępowania  w
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przypadku trudnych zachowań uczestników grupy.

Prowadzący:  certyfikowany  trener  TUS,  czynny  zawodowo  pedagog,  terapeuta  z
doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z
autyzmem i niedostosowaniem społecznym
Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać: certyfikat TUS, być czynnym 
zawodowo pedagogiem, terapeutą z doświadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej 
2 szkoleń w przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert.

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Część  nr
4

SOSW
7.7

Terapia ręki Szkolenie
stacjonarne  –
salę
szkoleniową
zapewnia
Zamawiający na
terenie  miasta
Płocka

5 osób 14 godzin: 2 dni x
7  godzin  /  IV
kwartał 2017 r.

Szkolenie skierowane do nauczycieli szkół podstawowych specjalnych.

Efektem szkolenia powinno być podniesienie wiedzy przez nauczycieli z zakresu budowy
ręki, metod i technik prowadzenia terapii, oceny postępów i stopnia zaburzeń u uczniów.
Forma warsztatowo – teoretyczna.

Szkolenie  powinno  nadawać  nauczycielom  uprawnienia  do  prowadzenia  diagnozy  i
terapii ręki.

Program szkolenia powinien obejmować co najmniej:
1. Anatomia ręki (mięśnie, przyczep początkowy i końcowy).
2. Prawidłowa i nieprawidłowa praca ręki.
3. ICF w grafomotoryce.
4. Zapoznanie z wykorzystywanymi kwestionariuszami diagnostycznymi dla dzieci a skale
gotowości szkolnej dzieci pięcio- i sześcioletnich.
5.  Zapoznanie  z  wykorzystywanymi  testami  diagnostycznymi  dla  dzieci  z  MPD:  AHA.
MACS, GMFM.
6. Autorskie narzędzia diagnostyczne stosowane w pracy z dzieckiem.
7. Reakcje odruchowe – diagnoza a programy ruchowe INPP, Jumbo.
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8. Podstawowe struktury OUN (ośrodkowy układ nerwowy) zaangażowane w procesy
percepcji zmysłowej i integracji sensorycznej w odniesieniu do małej motoryki.
9.  Zapoznanie  z  dysfunkcjami  procesów  integracji sensorycznej  i  i  ich  wpływem  na
rozwój manualny i grafomotoryczny.
10. Analiza indywidualnego stylu pracy z dzieckiem.
11. Zasady wprowadzania umiejętności samoobsługowych.
12. Omówienie zasad konstruowania programu terapii.
13.  Analiza  wybranych  pomocy  pod  kątem  oceny  ich  efektywności  w  usprawnianiu
małej motoryki.
14. Prezentacja wybranych metod i technik wykorzystywanych w terapii ręki (elementy
metody NDT, SI, terapii manualnej, masażu Shantala, masażu klasycznego).
15.  Praca  z  dzieckiem  z  niepełnosprawnością  wieloraką  a  terapia  ręki  w  przypadku
występowania  między  innymi:  Zespołu  Downa,  spektrum  autyzmu,  zespołów  wad
wrodzonych.

Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co
najmniej 2 szkoleń w przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert.

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Część  nr
5

SOSW
7.9

Mowa  i
komunikacja  u
osób  z
autyzmem  –
techniki
behawioralne

Szkolenie
stacjonarne  –
salę
szkoleniową
zapewnia
Zamawiający na
terenie  miasta
Płocka

10 osób 14 godzin: 2 dni x
7  godzin  /  IV
kwartał 2017 r.

Szkolenie skierowane do nauczycieli szkół podstawowych specjalnych.

Efektem  szkolenia  powinno  być  podniesienie  wiedzy  nauczycieli  na  temat  zaburzeń
porozumiewania  się  osób  z  autyzmem  strategii  postępowania  logopedycznego,
komunikacji alternatywnej np. PECS.

Forma warsztatowa i teoretyczna

Program szkolenia powinien obejmować co najmniej:

1.Rozwój  komunikowania  i  mowy  u  dzieci  z  autyzmem:  kompetencje  i  dysfunkcje
komunikacyjne w ujęciu rozwojowym
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2.Trudności  w  komunikowaniu  się  dzieci  z  autyzmem  (np.  rozumienie  funkcji
komunikacji, dzielenie pola uwagi, niewerbalne aspekty komunikacji itp.)
3.Deficyty  językowe  w  komunikowaniu  się  dzieci  z  autyzmem:  deficyty  ilościowe  i
jakościowe
4.Omówienie zagadnień polegających na określeniu kiedy osoby z autyzmem chcą coś
przekazać
5.Przedstawienie  zagadnień  komunikacji  alternatywnej  oraz  omówienie  rodzajów
komunikacji  wspomagającej/alternatywnej,  wybór  właściwej  komunikacji
wspomagającej do rozwijania umiejętności porozumiewania się osób z autyzmem.
6.Przedstawienie  możliwości  (kiedy  i  w  jaki  sposób)  wprowadzania  komunikacji
alternatywnej.
7.Narzędzia komunikacji – Obraz. \
8.Fakty i mity o komunikacji wspomagającej

Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać: certyfikat terapeuty 
behawioralnego, z doświadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń w 
przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert.

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

6


	Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń w przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
	Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń w przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
	Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać: certyfikat TUS, być czynnym zawodowo pedagogiem, terapeutą z doświadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń w przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
	Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń w przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
	Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać: certyfikat terapeuty behawioralnego, z doświadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń w przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

