RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Dzień 1

Godziny
9:30 - 10:00
10:00 - 13:00

Temat sesji
Rozpoczęcie szkolenia, sprawy organizacyjne
•

Zasady tworzenia instytucji opieki w wieku do lat 3.

13:15 - 14:15

Obiad

14:15 - 16:30

Finansowanie instytucji opieki nas dziećmi do lat , w tym
pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, korzyści
finansowe wynikające z prowadzenia instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3. ( z uwzględnieniem programu Maluch
PLUS oraz rozszerzony o zagadnienia finansowe wynikające z
"Polskiego Ładu" )Współpraca publicznoprywatna.

16:30 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 18:30
18:30

Ilość godzin

•

Wymagania lokalowe i sanitarne instytucji opieki nad
dziećmi do lat 3.

4h

3h

2h

Kolacja

Dzień 2

Godziny
8:15 - 11:15
11:15 - 11:45

Temat sesji
•

4h

Przerwa kawowa
•
•

11.45 - 15:30

15:30

Kwalifikacje kadry.

Ilość godzin

Jakość opieki (w tym standardy jakości opieki i
wspierania rozwoju dzieci do lat 3).
Opieka nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub
wymagającymi szczególnej opieki, przystosowanie
instytucji do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub
wymagającymi szczególnej opieki.

Obiad

*Treści mogą ulec zmianie po wypełnieniu ankiety przez Państwa dot. potrzeb szkolenia.

Biuro projektu: ul. Nowowiejska 4A,
11-500 Giżycko
Infolinia: 733 706 010
e-mail: zlobki pom@frr.org.pl
www.frr.org.pl

5h

SZKOLENIA ONLINE

Data /
Godzina od- do

Temat sesji

Ilość godzin

17:00 -19:15

Zarządzanie jakością w instytucjach opieki i edukacji dla dzieci do lat 3,
w tym:
• wizja i misja placówki jako organizacji;
• autoewaluacja;
• zarządzanie personelem sprzyjające jego rozwojowi i
efektywnej pracy;
• wspieranie i promowanie współpracy z rodzicami i
środowiskiem lokalnym

3h

17:00 -19:15

Metodyka pracy z małymi dziećmi, w tym:
• wpieranie wszechstronnego rozwoju dzieci kompetencji
językowych, emocjonalnych, społecznych, poznawczych oraz
ich kreatywności;
• organizacja zajęć;
• dokumentacja rozwoju dzieci

3h

Żywienie i organizacja posiłków sprzyjające zdrowiu, w tym:
• organizacja posiłków, dostosowanie sposobu żywienia do
dzieci ze szczególnymi potrzebami,
• promocja zdrowego żywienia wśród rodziców,
• dosalanie,
• dosładzanie,
• doprawianie potraw.

3h

17:00 -19:15

Termin szkolenia może ulec zmianie.
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