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Nazwa kursu/szkolenia

AFLATOT

Organizator kursu

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

Lokalizacja

Akademia Pomorska w Słupsku

Liczba godzin/liczba dni

2 dni po 10 godzin = 20 godzin

Grupa docelowa

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLI

Metody szkoleniowe

Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, ćwiczenia
warsztatowe, praca w grupach, burza mózgów, symulacja,
odgrywanie ról.

Korzyści dla uczestnika

Zagadnienia
programowe

1.
2.
3.
4.

AFLATOT prezentuje edukację społeczną i finansową dla
wczesnego dzieciństwa i podzielony jest na pięć głównych modułów.
MODUŁ 1: TY, JA I AFLATOT: rozwijanie pozytywnego poczucia
dobrostanu i tożsamości.
Ten moduł skupia się na dwóch punktach:
1. przedstawieniu AFLATOT dzieciom poprzez zapoznanie ich
z pochodzeniem programu i wyjaśnienie czym on jest.
2. rozbudowywaniu fundamentalnej koncepcji AFLATOT,
dotyczącej osobistego zrozumienia i poznawania, w której dzieci
zachęcane są do zwiększania wiedzy o sobie i pewności siebie.
Ze względu na to, że adresatami AFLATOT’S są dzieci w wieku od 3
do 6 lat, szczególny nacisk kładzie się na:
● budowanie pojęcia własnego ja,
● rozumienie własnego ciała i tego jak jest używane,
● zaznajamianie się z różnymi emocjami i tym jak je
interpretować oraz wyrażać.
MODUŁ 2: JA I MOJA RODZINA: DBANIE OTYCH, KTÓRYCH
KOCHAMY
Moduł ten skupia sie na relacjach, które dzieci mają z rodzinami.
Dzieci zapoznają się z różnymi modelami rodziny, nazwami
członków rodziny, ważnymi rolami, jakie pełnią ludzie wokół nas,
itp. Moduł ten wprowadza również pojęcie pracy i dlaczego jest ona
ważna. Utrwala znaczenie tego, co robią w pracy członkowie rodzin.
MODUŁ 3: JA I MOI PRZYJACIELE: POMAGANIE SOBIE
WZAJEMNIE
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Zdobędziesz nowe narzędzie pracy
Nauczysz się praktycznego myślenia
Odkryjesz nowe możliwości edukacji
Staniesz się edukatorem międzynarodowej sieci AFLTOUN
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Materiały z kursu

Moduł ten eksploruje znaczenie przyjaźni – tego, co nasi przyjaciele
dają nam i tego, co my możemy dać im. Mówi o szczególnych
więziach jakie mamy z przyjaciółmi, jak również o tym jak
wykorzystujemy swoje talenty i zainteresowania.
MODUŁ 4: JA I MOJA SPOŁECZNOŚĆ: WSPÓLNE ŻYCIE
I PRACA.
Ten moduł rozwija u dzieci rozumienie otaczającego ich świata,
skupia się na najbliższej społeczności. Ma na celu doskonalenie
zrozumienia pojęcia sąsiedzkiej społeczności i zaczyna zapoznawać
dzieci z podstawami dynamiki kupna i sprzedaży.
MODUŁ 5: JA I MOJE PIENIĄDZE: WYDAWANIE,
OSZCZĘDZANIE I DZIELENIE SIĘ
Niniejszy moduł zapoznaje z podstawowymi zagadnieniami
finansowymi i rozbudowuje je aby pomóc dzieciom w ich pierwszych
krokach w kierunku edukacji społecznej i finansowej.
Struktura rozdziału zorganizowana jest tak, aby dzieci najpierw
nauczyły się rozumieć czym są pieniądze, czym jest wydawanie,
oszczędzanie i dzielenie się pieniędzmi. W końcu dzieci zastosują
pojęcia i umiejętności, których się do tej pory uczyły i które
rozwijały, organizując małe przedsięwzięcie. Moduł ten zapozna
dzieci z podstawowymi pojęciami przedsięwzięcia społecznego
i finansowego.
MATERIAŁ DYDAKTYCZNY IT - APLIKACJA MOBILNA NA
SYSTEM ANDROID.
Aplikacja zawiera: 180 stron materiałów dydaktycznych, 40 ćwiczeń
praktycznych, 2045 minut nagrania
Słuchacze po kursie otrzymują:
●
Międzynarodowy Certyfikat Programu AFLATOUN (w
języku polskim i angielskim)
●
bezpłatny dostęp do portalu edukacyjnego AFLATOUN

Prowadzący

ZESPÓŁ FUNDACJI NAUKA DLA ŚRODOWISKA:
mgr inż. Piotr Jaśkiewicz,
mgr inż. Arkadiusz Borysiewicz,
mgr Marta Czerwińska,
mgr inż. Sylwia Pawłowska-Sipak,
mgr. inż. Anna Frankowska

Charakterystyka
prowadzącego

Międzynarodowi Trenerzy AFLATOUN, MASTER TRAINER oraz
praktycy z doświadczeniem w zakresie psycho-zawodowym.

UWAGI

grupa max 25 osób
grupa min 15 osób
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Cena kursu

970 zł od osoby

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty
za kurs:
02 1240 3770 1111 0000 4068 0617
W tytule wpłaty proszę o podanie w następującej kolejności:
- NR SUBKONTA 249-410
- nazwa kursu
- imię i nazwisko uczestnika
Przelew z zagranicy:
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
IBAN: PL02124037701111000040680617
Dodatkowe informacje

Każdy z uczestników kursu musi posiadać urządzenie z systemem
Android ( telefon, tablet- system Android)
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym kursem
bardzo prosimy o kontakt mailowy: centrum.innowacji@apsl.edu.pl
podając w tytule maila nazwę kursu.
W wiadomości prosimy również o podanie następujących informacji:
Imię i Nazwisko osoby zainteresowanej oraz nr telefonu
kontaktowego.
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