HARMONOGRAM SZKOLENIA
Projekt „DOBRY START NA RYNKU PRACY” (POWR.01.02.01-24-0052/20)
Nazwa szkolenia

„Pomoc opiekuna w żłobku i nauczyciela w przedszkolu, pomoc
kuchenna”

Nazwa instytucji szkoleniowej

Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego Ilona Zając

Czas trwania szkolenia

od

Miejsce realizacji szkolenia
(dokładny adres)

43-100 Tychy, ul. Sienkiewicza 15

2022-08-01

do

2022-08-10

TERMINY ZAJĘĆ
DATA

GODZINY
OD DO

LICZBA
GODZ.

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA
Opieka instytucjonalna – organizacja żłobka
i przedszkola. Ramowy rozkład dnia ( 4h)

2022-08-01

2022-08-02

08:00-16:00

08:00-16:00

10

10

Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian
w zakresie rozwoju poznawczego
psychospołecznego i motorycznego na
poszczególnych etapach życia dziecka ( 6h)
Adaptacja dziecka w żłobku i przedszkolu.
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka ( 4h)
Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w
codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie,
posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek,
zabawa) ( 4h)
Zabawa jako podstawowa forma aktywności
dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne,
rytmiczne. Zachowanie bezpieczeństwa dzieci
podczas zabaw ( 2h)
Zabawa jako podstawowa forma aktywności
dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne,
rytmiczne. Zachowanie bezpieczeństwa dzieci
podczas zabaw ( 2h)

2022-08-03

08:00-16:00

10

Komunikacja z dzieckiem na poszczególnych
etapach życia dziecka (wiek 1-3 lat) ( 4h)
Komunikacja z dzieckiem na poszczególnych
etapach życia dziecka (wiek 3-6lat) ( 4h)

GODZINY
OD DO

DATA

LICZBA
GODZ.

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA
Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem
prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się ( 4h)

2022-08-04

08:00-16:00

10

Kreowanie przedmiotowego i społecznego
środowiska rozwoju dziecka ( 4h)
Budowanie relacji społecznych z dzieckiem,
rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi
za rozwój dziecka ( 2h)
Budowanie relacji społecznych z dzieckiem,
rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi
za rozwój dziecka ( 2h)

2022-08-05

08:00-16:00

10

Kompetencje pomocy Nauczyciela. Zasady
współpracy z nauczycielem i personelem
przedszkola ( 4h)
Kompetencje pomocy opiekunki żłobkowej. Zasady
współpracy z opiekunem żłobkowym i personelem
żłobka ( 2h)
Odpowiedzialność prawna pomocy opiekuna
żłobkowego i nauczyciela przedszkolnego ( 2h)
Odpowiedzialność prawna pomocy opiekuna
żłobkowego i nauczyciela przedszkolnego ( 2h)

2022-08-08

08:00-16:00

10

Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie
dziecku pierwszej pomocy) ( 4h)
Umiejętność radzenia sobie ze stresem i
rozwiązywanie problemów. Emisja głosu. ( 4h)
Organizacja stanowiska pracy pomocy kuchennej.
Przepisy BHP i PPOŻ. ( 5h)

2022-08-09

08:00-16:00

10

2022-08-10

08:00-16:00

10

Zasady przechowywania i magazynowania
artykułów spożywczych, surowców, półproduktów
i produktów kulinarnych – zabezpieczenie
surowców i wyrobów przed zepsuciem. ( 5h)
Zasady żywienia zbiorowego – utrzymanie
czystości naczyń, sprzętu pomieszczenia
kuchennego. ( 2h)
Techniki sporządzania dań, potrwa i napojów ( 8h)

RAZEM

80

*zakres godzin szkolenia uwzględnia 30 min. przerwy

TERMIN EGZAMINU:
DATA
2022-08-10

GODZINY
OD DO
16:00 – 17:00

LICZBA
GODZ.
1

