WZÓR ZAŚWIADCZENIA

ZAŚWIADCZENIE
o ukończeniu kursu

Pani .............................................................................ANNA NOWAK.................................................................................
(imię / imiona i nazwisko)

Urodzona.......... dnia………30.09.1986……………………………………………... r.

w …………….Wrocławiu………….…..woj……dolnośląskie……………………...
ukończył/a kurs …opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym…………………………
zorganizowany przez …...........EDUKA CENTER...........................................................
(nazwa organizatora kształcenia)

w okresie od dnia…1.01.2018………..….r. do dnia ………1.03.2018…………….. r.
Celem kursu było przygotowanie słuchacza do pełnienia roli opiekuna dziecka w
żłobkach, klubach dziecięcych .

Kurs zorganizowano na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej
znak DSR-IV-051-43-1-ES/13

nr zgody 44/2013

z dnia 9.10.2013 roku

nr IS 2.24/00332/2016

………Siemianowice Śląskie………., dnia .........1.04.2018.................................................... r.
(miejscowość)

Nr z rejestru OWŻ/E1/17/8

.......................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez organizatora kształcenia)
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Szczegółowe cele i treści programowe szkolenia oraz zakres godzinowy
1.Psychopedagogiczne etapy

a.Adaptacja jako rezultat

rozwoju jednostki

rozwoju

5h

b. przebieg rozwoju

6h

jednostki w cyklu życia
c. uwarunkowania procesu

3h

20 h

rozwoju jednostki
d. osiągnięcia rozwojowe w
poszczególnych

6h

etapach

życia jednostki
2.Rozwój

dziecka

w

okresie

wczesnego dzieciństwa

a.zadania

rozwojowe

w

5h

okresie niemowlęcym i po
niemowlęcym
b.Aspekty rozwoju dziecka

7h

c.Źródła szans i zagrożeń
dla

rozwoju

dziecka

7h

w

25h

wieku do lat 3
d.Neurologiczne

podstawy

3h

rozwoju

3h

rozwoju dziecka
e.Mechanizmy
dziecka
3.Stymulowanie wszechstronnego

a.Rozpoznawanie potrzeb

rozwoju dziecka

rozwojowych dziecka

5h

b.Planowanie i
dokumentowanie rozwoju
dziecka w codziennych
sytuacjach (powitanie,

20h

pożegnanie, posiłki,
czynności higieniczne,
odpoczynek, zabawa)
c.Kreowanie
przedmiotowego i
społecznego środowiska

25h

rozwoju dziecka
d.Opieka pielęgnacyjna i
zdrowotna nad dzieckiem
prawidłowo i nieprawidłowo
rozwijającym się

25h

e.Zabawa jako podstawowa

25h

forma aktywności dziecka
f.Wprowadzanie dziecka w

10h

kulturę
g.Budowanie relacji
społecznych z dzieckiem,
rodzicami i lokalnymi
służbami odpowiedzialnymi
za rozwój dziecka

10h

120h
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4. Kompetencje opiekuna

a.Odpowiedzialność prawna

10h

opiekuna
b.Podstawy medycyny
ratunkowej (udzielanie

5h

dziecku pierwszej pomocy)

c.Przepisy bezpieczeństwa i

10h

35h

higieny pracy
d.umiejętności
sobie

ze

radzenia
stresem

rozwiązywania problemów

e.emisja głosu

i

7h

3h

5.Praktyki

80h

zawodowe

Łącznie 280 godzin w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i praktyk

……………………………………
Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia zaświadczenia

