OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy/ów, którzy opracują i przeprowadzą spotkanie
konsultacyjne pt. Rola placówki doskonalenia nauczycieli we wspomaganiu szkół z obszarów
wiejskich.

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/ów, którzy opracują scenariusz 15 godzinnych
(godziny dydaktyczne) zajęć, materiały warsztatowe oraz przeprowadzą zajęcia dla grupy
maksymalnie 25 osób – pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Zajęcia dotyczyć będą
tematów związanych ze wspomaganiem pracy szkół z obszarów wiejskich, w tym specyfiki pracy z
klasami łączonymi. Zamawiający do przeprowadzenia zadania poszukuje 2 moderatorów zajęć
warsztatowych dla 2 grup warsztatowych. Cykl spotkań jest przeznaczony dla 50 osób i obejmuje
łącznie 3 dni zajęć. Łączny czas zajęć przypadający na każdego uczestnika nie może być krótszy niż 15
godzin dydaktycznych.

Miejsce: Warszawa lub okolice.

Terminy wykonania zadania:
Opracowanie scenariuszy zostanie zrealizowane w terminie do: 11 lutego 2015 r.
Przeprowadzenie zajęć zostanie zrealizowane w terminie: 4-6 marca 2015

Uczestnicy spotkania: 50 osób – nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni i specjaliści z placówek
doskonalenia nauczycieli odpowiedzialni za wspomaganie pracy szkół i placówek.

Cele spotkania:
 wsparcie kompetencji osób organizujących procesowe wspomaganie w szkołach z obszarów
wiejskich, z uwzględnieniem specyfiki pracy z klasami łączonymi,
 doskonalenie umiejętności pracowników placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie
stosowania różnych metod pracy w procesowym wspomaganiu szkół i placówek z obszarów
wiejskich, w tym pracujących w klasach łączonych,
 wsparcie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli w rozwoju zawodowym,

 wymiana doświadczeń dotyczących procesowego wspomagania,
 promowanie idei uczenia się przez całe życie.

Program całego spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

1.

Specyfika pracy w szkołach z obszarów wiejskich – potrzeby i zakres wspomagania

2.

Klasy łączone w polskim systemie edukacji

3.

Praca z grupami zróżnicowanymi wiekowo – przykłady dobrych praktyk z Polski i UE.

4.

Organizacja pracy szkoły z klasami łączonymi

5.

Specyfika pracy nauczyciela w klasach łączonych – m.in. budowanie programu edukacyjnego,
dobór metod i form pracy, indywidualizacja wymagań

6.

Wspomaganie w rozwoju szkół z obszarów wiejskich:
- Wymiana doświadczeń,
- Szanse i ograniczenia we wspomaganiu szkół z obszarów wiejskich,

-

Wypracowanie przykładowego rocznego planu wspomagania.

Zajęcia warsztatowe, których dotyczy niniejsze ogłoszenie dotyczyć tematu 1 i 6.

Metody pracy: Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi.

Zadaniem Wykonawcy będzie:
1. przygotowanie scenariusza zajęć warsztatowych wraz z materiałami dla uczestników na
temat Wspomaganie w rozwoju szkół z obszarów wiejskich – budowanie rocznego planu
wspomagania, zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez Zamawiającego,
2. przeprowadzenie zajęć warsztatowych (praca z grupą max. 25 osobową w wymiarze 15
godzin dydaktycznych po 45 minut), zgodnie ze scenariuszem zaakceptowanym przez
Zamawiającego,
3. przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych zajęć.

Zasady współpracy:
Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym podczas przygotowania scenariusza
zajęć, w tym do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w siedzibie Zamawiającego, w czasie którego

otrzyma wszystkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. W czasie spotkania
Zamawiający zapewnia Wykonawcom nocleg i wyżywienie.

Scenariusz zajęć wraz z materiałami zostanie opracowany przez Wykonawcę w terminie do: 11 lutego
2015 r. i przekazany Zamawiającemu do akceptacji. Druk materiałów szkoleniowych dla uczestników
oraz ich dostarczenie na miejsce zapewnia Zamawiający.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji
przeprowadzonych z Wykonawcą.

Zamawiający przewiduje współpracę na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia.

Wybór wykonawcy:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego w wersji Word i
przesłanie do dnia 2 lutego 2015 r. na adres paulina.mikucka@ore.edu.pl W przypadku pojawienia
się jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu: Hanna Chilmon – tel. 22 5708331

Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, a
także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu.

Po analizie nadesłanych aplikacji wybierzemy osoby (2 osoby prowadzące, po jednej osobie do
każdej z grup), które spełnią wymagania oraz wskażą najniższą cenę za wykonanie usługi.

Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, których łączne zaangażowanie w
realizację zadań zawodowych przekracza 240 godzin miesięcznie - Zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju
Edukacji przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Priorytet III PO KL, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1.).

Do pobrania:
 Załącznik nr 1 Ogłoszenie
 Załącznik nr 2 Wymagania wobec kandydatów
 Załącznik nr 3 Formularz aplikacyjny

