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Załącznik Nr 1 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

Wykaz zajęć dostępnych dla dzieci i nauczycieli w ramach projektu  

„Dobry start - program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino” 

w OWP w Kębłowie 

 

Zadanie 1 - Szkolenia dla nauczycieli 

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu podstaw programowania i robotyki 

20h/gr 

Szkolenie przygotowujące do korzystania z narzędzi TIK w wychowaniu przedszkolnym 16h/gr 

kurs I stopnia Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz 20h/gr 

Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze terapeutycznym  

Zajęcia logopedii 15h/gr 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 15h/gr 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej 15h/gr 

Zajęcia indywidualne dla dzieci z niepełnosprawnościami 15h/gr 

Zadanie 3 - Zajęcia przygotowujące do dalszych etapów edukacyjnych  

Zajęcia z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz 15h/gr 

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i kompetencje społeczne 15h/gr 

Zadanie 4 - Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z wykorzystaniem narzędzi TIK 

 

Zajęcia z robotyki 15h/gr 

Interaktywny język angielski 15h/gr 
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Wykaz zajęć dostępnych dla dzieci i nauczycieli w ramach projektu  

„Dobry start - program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino” 

w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Luzinie 

Zadanie 1 - Szkolenia dla nauczycieli 

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu podstaw programowania i robotyki 

20h/gr 

Szkolenie przygotowujące do korzystania z narzędzi TIK w wychowaniu przedszkolnym 16h/gr 

kurs I stopnia Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz 20h/gr 

Zadanie 3 - Zajęcia przygotowujące do dalszych etapów edukacyjnych  

Zajęcia z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz 15h/gr 

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i kompetencje społeczne 15h/gr 

Zadanie 4 - Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z wykorzystaniem narzędzi TIK 

 

Zajęcia z robotyki 15h/gr 

Interaktywny język angielski 15h/gr 

 

Wykaz zajęć dostępnych dla dzieci i nauczycieli w ramach projektu  

„Dobry start - program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino” 

w OWP w Barłominie 

 

Zadanie 1 - Szkolenia dla nauczycieli 

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu podstaw programowania i robotyki 

20h/gr 

kurs I stopnia Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz 20h/gr 

Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze terapeutycznym  

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej 15h/gr 

Zadanie 3 - Zajęcia przygotowujące do dalszych etapów edukacyjnych  

Zajęcia z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz 15h/gr 

Zadanie 4 - Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z wykorzystaniem narzędzi TIK 

 

Zajęcia z robotyki 15h/gr 
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Wykaz zajęć dostępnych dla dzieci i nauczycieli w ramach projektu  

„Dobry start - program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino” 

w OWP w Wyszecinie 

Zadanie 1 - Szkolenia dla nauczycieli 

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu podstaw programowania i robotyki 

20h/gr 

kurs I stopnia Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz 20h/gr 

Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze terapeutycznym  

Zajęcia logopedii 15h/gr 

Zadanie 3 - Zajęcia przygotowujące do dalszych etapów edukacyjnych  

Zajęcia z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz 15h/gr 

Zadanie 4 - Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z wykorzystaniem narzędzi TIK 

 

Zajęcia z robotyki 15h/gr 

Interaktywny język angielski 15h/gr 

 

Wykaz zajęć dostępnych dla dzieci i nauczycieli w ramach projektu  

„Dobry start - program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino” 

w OWP w Sychowie 

Zadanie 1 - Szkolenia dla nauczycieli 

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu podstaw programowania i robotyki 

20h/gr 

Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze terapeutycznym  

Zajęcia logopedii 15h/gr 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 15h/gr 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej 15h/gr 

Zadanie 4 - Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z wykorzystaniem narzędzi TIK 

 

Zajęcia z robotyki 15h/gr 
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Wykaz zajęć dostępnych dla dzieci i nauczycieli w ramach projektu  

„Dobry start - program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino” 

w OWP w SP nr 1 w Luzinie 

 

Zadanie 1 - Szkolenia dla nauczycieli 

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu podstaw programowania i robotyki 

20h/gr 

kurs I stopnia Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz 20h/gr 

Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze terapeutycznym  

Zajęcia logopedii 15h/gr 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej 15h/gr 

Zadanie 3 - Zajęcia przygotowujące do dalszych etapów edukacyjnych  

Zajęcia z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz 15h/gr 

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i kompetencje społeczne 15h/gr 

Zadanie 4 - Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z wykorzystaniem narzędzi TIK 

 

Zajęcia z robotyki 15h/gr 

Interaktywny język angielski 15h/gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


