
I. Tabela nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – szkolenia wyjazdowe

Części Pozycja  z
budżetu
Projektu

Nazwa
szkolenia

Miejsce
szkolenia

Liczba
nauczycieli
biorących
udział  w
szkoleniu

Minimalna  ilość  godzin
szkolenia  /  Planowany
termin  realizacji
szkolenia

Wymagania Zamawiającego w ramach szkolenia

Część  nr
1

Sp 17 5.2 Ceramika  w
terapii  ręki   -
jak  świadomie
lepić z dziećmi

Szkolenie
wyjazdowe  –
salę
szkoleniową
zapewnia
Wykonawca  

3 osoby 12  godzin:  2  dni  x  6
godzin / IV kwartał 2017
r.

Szkolenie skierowane do nauczycieli szkoły podstawowej.

Efektem szkolenia powinno być  podniesienie wiedzy 
nauczycieli z zakresu układania programu zajęć terapii ręki z 
elementami ceramiki dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 
wspomagania rozwoju manualnego dzieci.

Forma teoretyczna i warsztatowa.
Tematyka szkolenia powinna obejmować co najmniej 
zagadnienia związane ze wsparciem i stymulacją w zakresie 
motoryki kończyny górnej w aspekcie ogólnego rozwoju 
psycho-motorycznego. Szkolenie powinno wzbogacić warsztat 
pracy nauczycieli o metody związane z ceramiką – lepienie z 
dziećmi. Uczestnikom szkolenia powinny zostać przedstawione 
umiejętności ceramiczne, które wspomagają  rozwój manualny 
dzieci. Podczas szkolenia powinny zostać zaprezentowane 
metody układania programu zajęć ceramicznych z elementami 
terapii. Ponadto powinny zostać przedstawione przykłady 
pomocy dzieciom w problemach w zakresie motoryki małej za 
pomocą zabawy z gliną.

W trakcie zajęć  Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 
przerwy kawowe w każdym dniu szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia powinien otrzymać materiały 
szkoleniowe w wersji papierowej lub elektronicznej.

Każdy uczestnik szkolenia powinien otrzymać zaświadczenie / 
certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
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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

Sp 17
5.3

Logarytmika  -
kurs
doszkalający 

Szkolenie
wyjazdowe  –
salę
szkoleniową
zapewnia
Wykonawca  

1 osoba Min. 12 godzin: 2 dni x
6  godzin  /  IV  kwartał
2017 r.

Szkolenie przeznaczone dla nauczyciela szkoły podstawowej – 
kurs doskonalący.

Efektem szkolenia powinno być podniesienie wiedzy 
nauczyciela z zakresu logarytmiki z wykorzystaniem ćwiczeń 
ruchowych, słuchowych i ćwiczeń słowno – muzycznych, 
metodyki zajęć korekcyjno – wyrównawczych, przygotowanie 
nauczyciela do prowadzenia samodzielnych sesji 
logorytmicznych.

Program szkolenia powinien obejmować co najmniej: ćwiczenia
usprawniające motorykę;  ćwiczenia ekspresji słowno-
ruchowej; ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową (w tym 
słuchu fonemowego i fonetycznego); ćwiczenia prawidłowej 
artykulacji poszczególnych głosek w oparciu o pracę z piosenką;
kształtowanie prawidłowej prozodii (akcentu, intonacji, tempa) 
poprzez elementy umuzykalniania; ćwiczenia koordynacji 
słuchowo-wzrokowo-ruchowej; instrumentarium C. Orffa w 
logorytmice; ćwiczenia logorytmiczne z zastosowaniem 
programu multimedialnego „Słowa, dźwięki i piosenki”. 

W trakcie zajęć  Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 
przerwy kawowe w każdym dniu szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia powinien otrzymać materiały 
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szkoleniowe w wersji papierowej lub elektronicznej.

Każdy uczestnik szkolenia powinien otrzymać zaświadczenie / 
certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

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.
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