
 

Zapytanie ofertowe na: prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pt. 

 „Chce mi się chcieć II” 

 

Przedmiotem oferty jest: prowadzenie zajęć edukacyjnych warsztatowo-teatralnych z zakresu 

nauczania języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej, zajęć arteterapii dla osób 

dorosłych i dzieci oraz zajęć doradztwa zawodowego dla osób dorosłych w ramach projektu 

pt. „Chce mi się chcieć II” w Szkole Podstawowej w Siedlicach powiat Łobeski, Gmina 

Radowo Małe. 

  

1. Nazwa działania:  

Prowadzenie zajęć edukacyjnych warsztatowo-teatralnych z zakresu nauczania języka 

angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej, zajęć arteterapii dla osób dorosłych i dzieci 

oraz zajęć doradztwa zawodowego dla osób dorosłych w ramach projektu pt. „Chce mi się 

chcieć II” w Szkole Podstawowej w Siedlicach powiat Łobeski, Gmina Radowo Małe. 

 

2. Rodzaj zadania:  
Realizacja zajęć edukacyjnych warsztatowo-teatralnych z zakresu nauczania języka 

angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej, zajęć arteterapii dla osób dorosłych i dzieci 

oraz zajęć doradztwa zawodowego dla osób dorosłych w ramach projektu pt. „Chce mi się 

chcieć II” w Szkole Podstawowej w Siedlicach powiat Łobeski, Gmina Radowo Małe. 

 

Zakres obowiązków prowadzącego zajęcia 

 

Zajęcia warsztatowo teatralne ,,Jacek i Agatka’’: 

 

- prowadzenie zajęć w 3 grupach po 10 osób od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 

16.00. Łącznie z przeprowadzonych zostanie 126godz. po 42 godzin zajęć na daną grupę. 

-prowadzenie warsztatów teatralnych- teatru lalek, pacynek, w których dzieci poznają proste 

techniki przedstawień teatralnych posługując się językiem angielskim z wykorzystaniem 

prostych form pracy: zabawa tematyczna, gra z wykorzystaniem tekstu, gry sceniczne, teatr 

lalek, pacynek.  

-przygotowanie wystrój teatru lalek poznając jednocześnie angielskie nazewnictwo 

wykonanych przez siebie zadań.  

- przygotowane sztuki teatralnej (3), które zostaną wystawione kolegom, rodzicom i dla 

społeczności lokalnej.  

- nawiązanie wspólnie z dziećmi kontaktu e-mail z rówieśnikami z Anglii (5) poprzez 

współpracującą ze szkołą fundację Aid to Poland.  

- sukcesywne zapisywanie na stronie internetowej szkoły np. zdjęcia strojów, opisy w języku 

angielskim 

-dokumentowanie w kronice realizacji projektu i podsumowane ankietą skierowaną do 

uczniów i rodziców. 

- przeprowadzenie na początku i na zakończenie warsztatów testu sprawdzającego wiedzę 

uczniów. Zakłada się wzrost wiedzy o 1 stopień % testu końcowego w stosunku do testu 

początkowego,  

-zainteresowanie się przez rodziców osiągnięciami dziecka na podstawie obserwacji i 



 

wywiadów prowadzącego zajęcia. 

 

Wymagania: 

- ukończone w studia wyższe wraz z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie filologii 

angielskiej; 

- minimum 5 letni staż pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego; 

- wysoki poziom wiedzy w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci i młodzieży 

- znajomość specyfiki dzieci z środowisk ubogich, zaniedbanych społecznie,  

- doskonała organizacja miejsca i czasu pracy 

- wysoki poziom komunikatywności 

- wysoki poziom kultury osobistej 

- mobilność prowadzącego 

 

Zajęcia arteterapii „Poznaj siebie, poznaj innych”  
 

– wspólne prowadzenie zajęcia arteterapii dla dzieci i rodziców, spotkania 1 x w miesiącu po 

4 godz. dla 3 grup. Łącznie przeprowadzenie 60 godzin zajęć warsztatowych arteterapii, po 

20 godzin zajęć na daną grupę. 

- realizacja zajęć teoretycznych skierowanych głównie na poznanie siebie, swoich uczuć, 

wrażliwości, wartościowania siebie i innych, prezentowania mocnych stron, sztuki 

prawidłowego komunikowania się i radzenia sobie ze stresem za pomocą różnych form 

sztuki.  

- realizacja zajęć praktycznych, które skierowane na będą, malowanie, inscenizowanie, 

lepienie, deklamowanie, szycie, omawianie swoich prac podczas prezentacji.  

- dokumentowanie w kronice realizacji projektu 

- wspólne wykonanie prac dziecko plus rodzic ( 30 pacynek, 30 rzeźb glinianych, 30 stroików 

wiosennych, 30 kolaży letnich 

 

Wymagania: 

- ukończone studia minimum podyplomowe w zakresie arteterapii  

-doświadczenie zawodowe wykazane realizacją arteterapii w innych placówkach 

oświatowych; 

- wysoki poziom wiedzy w zakresie arteterapii 

- znajomość specyfiki dzieci z środowisk ubogich, zaniedbanych społecznie,  

- doskonała organizacja miejsca i czasu pracy 

- wysoki poziom komunikatywności 

- wysoki poziom kultury osobistej 

- mobilność prowadzącego 

 

Zajęcia doradztwa zawodowego ,,Równo do przodu’’ 

- przeprowadzenie łącznie 30 godzin zajęć doradztwa zawodowego dla dorosłych po 10 

godzin na każdą grupę  

- przeprowadzenie konsultacji indywidualnych i porad zawodowych w ilości 10 godzin w 

każdy ostatni czwartek miesiąca 

- realizacja zajęć skierowanych głównie na wskazanie predyspozycji zawodowych swoich 



 

dzieci, ich ewentualnej przyszłości zawodowej oraz ukierunkowanie ich na przyszłą drogę 

zawodową.   

- przeprowadzanie testów w zakresie doradztwa zawodowego określając słabe i mocne strony 

uczestników zajęć 

 

Wymagania: 

- ukończone studia minimum podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego 

-doświadczenie zawodowe wykazane realizacja zajęć doradztwa zawodowego w innych 

placówkach oświatowych; 

- wysoki poziom wiedzy w zakresie doradztwa zawodowego 

- znajomość specyfiki dzieci z środowisk ubogich, zaniedbanych społecznie,  

- doskonała organizacja miejsca i czasu pracy 

- wysoki poziom komunikatywności 

- wysoki poziom kultury osobistej 

- mobilność prowadzącego 

 

3. Termin i warunki realizacji zakupu: 

 

W ramach oferty należy złożyć CV potwierdzające posiadane kwalifikacje wraz z ofertą 

cenową (kwota u-brutto) za 1 godzinę wykonywanej pracy zgodnie z w/w specyfikacją do 

31.01.2012 r. włącznie.  

 

Stowarzyszenie ,,Po Cichu’’ dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących 

kryteriów: 100% cena. 

 

4. Termin składania ofert: 
Oferty zawierające kalkulację oraz CV, należy składać w Biurze Projektu: 

 

Stowarzyszenie ,,Po Cichu’’ 

Plac Rodła 8, 

70-419 Szczecin 

 

 

do 31.01.2012 r. włącznie. 

 

Szczegółowych informacji udziela p. Ryszard Jamroży pod numerem telefonu 784-029-881 

lub adresem mailowym: jamrozy_husky@wp.pl 

 

 


