Kurs Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym,
Opiekun dzienny
Jeżeli marzysz o zdobyciu kwalifikacji zawodowych, Kochasz dzieci? Lubisz z nimi
zabawę? Czujesz się na siłach, aby podołać nowemu wyzwaniu w opiece nad dziećmi?,
Masz predyspozycje osobowościowe do pracy z małymi dziećmi to trafiłeś we właściwe
miejsce.
Połącz przyjemne z pożytecznym!
Szkolenie polecamy szczególnie osobom, które chcą podjąć pracę w żłobku i klubie dziecięcym lub jako
niania, chciałyby założyć działalność gospodarczą związaną z opieką nad dziećmi, a nie posiadają
odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą
te kwalifikacje zdobyć pod warunkiem odbycia szkoleń zgodnych z programami zatwierdzonymi
przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Inne szkolenia takich uprawnień nie dają!!!
Ukończenie naszych kursów da Państwu uprawnienia, wydawane na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011
r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25
marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, do
podjęcia pracy w placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi, gdyż posiadamy zgodę Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na jego prowadzenie zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad
dziećmi do lat 3 (decyzja nr 11/2018) – link do listy zatwierdzonych programów.
19 czerwca 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał decyzję nr 11/2018,
zatwierdzającą następujące programy szkoleń autorstwa Oddziału Regionalnego Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej w Łomży:

- program 280-godzinnego szkolenia pn. "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym";
- program 80-godzinnego szkolenia pn. "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" szkolenie uzupełniające;
- program 160-godzinnego szkolenia pn. "Opiekun dzienny";
- program 40-godzinnego szkolenia pn. "Opiekun dzienny" - szkolenie uzupełniające.
Szkolenie, zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 przeznaczone jest dla osób, które:
 posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
 nie posiadają uprawnień do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym (uprawnienia mają: opiekunki
dziecięce, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy
opiekuńczo – wychowawczy, pielęgniarki, położne),
Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest złożenie wymaganych dokumentów drogą mailową, faxem lub
osobiście w naszej siedzibie:




zgłoszenie uczestnika
kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów
kserokopia odpowiednich stron książeczki zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych z
potwierdzeniem aktualności książeczki (książeczka jest niezbędna do odbycia praktyki zawodowej –
można ją wyrobić w trakcie szkolenia, ale przed rozpoczęciem praktyki)

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zgodnie z
Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów
szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz z
programem szkolenia i ilością godzin.
Zaświadczenie wydaje się na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.
1632).

Jakie umiejętności nabędą uczestnicy po odbyciu tego kursu?
-poznają elementy pedagogiki,
-poznają potrzeby dziecka w wieku od 20 tygodnia,
-nauczą się kreatywnych i edukacyjnych zabaw z dziećmi w poszczególnych okresach rozwojowych,
-nauczą się łączenia i wykorzystywania muzyki w zabawie z dziećmi,
-nauczą się rozpoznawać potrzeby dziecka,
-nauczą się udzielania pierwszej pomocy,
-poznają zasady pielęgnacji dziecka,
-poznają zasady żywieniowe dziecka w odpowiednim dla niego okresie.

W jakim charakterze mogę pracować po ukończeniu tego kursu?
Po ukończeniu kursu uczestnik nauczy się profesjonalnej opieki nad dziećmi! Kursanci po szkoleniu będą
mogli pracować w żłobku, domu jako niania oraz klubach dla maluchów. Po ukończeniu kursu w naszej
firmie bez problemu będziesz mógł starać się o pracę opiekunki dziecięcej. Żłobki, kluby maluchów, nie
tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej poszukują osób posiadających zaświadczenie o ukończeniu
kursu opiekunki dziecięcej. Ważne jest aby wiedza była oparta o umiejętności praktyczne, które nasz kurs
zapewnia.
Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, miłą atmosferę podczas prowadzonych zajęć, a przede
wszystkim możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.

System zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie:
• weekendowym (niestacjonarnym) – zajęcia odbywają się co tydzień w soboty i w niedziele, w
godzinach 8:00 -14:00 lub 14:00 - 20:00, bądź naprzemiennie.
• dziennym (stacjonarnym) – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 -14:00 lub
14:00 - 20:00, bądź naprzemiennie.
Zajęcia praktyczne uczestnik odbywa w placówce zajmującej się opieką nad dziećmi do lat 3 (żłobek,
przedszkole z oddziałem żłobkowym, klub dziecięcy). Harmonogram praktyk jest ustalany indywidualnie
między uczestnikiem szkolenia, a opiekunem praktyki oraz kierownikiem miejsca, w której będą odbywały
się zajęcia. Miejsce praktyki jest wybierane przez kursanta.

Planowane rozpoczęcie Kursu - październik 2018 r.

Zapisz się już dziś !!!
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
OR w Łomży
ul. Mickiewicza 59
tel.86 216 45 62, adres mailowy: twp@twp.lomza.pl

TWP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby
chętnych.

Zadbaj o swój rozwój, zdobądź nowe kwalifikacje. Zostań opiekunem
w żłobku lub klubie dziecięcym, Opiekunem dziennym.
Cena wstępna 1500 zł (uzależniona jest od ilości osób w grupie)
PROGRAM SZKOLENIA
I. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin)
1.
2.
3.
4.

Adaptacja jako rezultat rozwoju
Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki

II. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin)
1. Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
2. Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego,
psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
3. Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
4. Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
5. Mechanizmy rozwoju dziecka
III. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin)
1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
2. Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie,
posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
3. Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka
4. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
5. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
6. Wprowadzenie dziecka w kulturę
7. Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za
rozwój dziecka
IV. Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin)
1. Odpowiedzialność prawna opiekuna
2. Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach
zagrożenia i zapobiegania urazowości
3. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
5. Emisja głosu
V. Praktyka zawodowa (80 godzin)

