Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PROWADZENIE ZAJĘĆ Z JĘZYKA
HISZPAŃSKIEGO W RAMACH PROJEKTU
„STAWIAJ NA PRAKTYKĘ, STARAJ SIĘ O STAŻ”

z dn. 01.09.2014 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu 120
godz. zajęć pozalekcyjnych z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym
z elementami języka zawodowego dla uczniów w wieku (16-20 lat) z klas technik informatyk
i klas technik obsługi turystycznej w Technikum nr 8 przy Zespole Szkół nr 42 w Ursusie.

2. Zakres obowiązków:
- przygotowanie programu zajęć pozalekcyjnych z naciskiem na kształtowanie praktycznych
umiejętności posługiwania się językiem w różnych sytuacjach życia codziennego
i zawodowego. Program powinien uwzględniać korzystanie na zajęciach z komputerów
z oprogramowaniem do nauki j. hiszpańskiego oraz powinien zawierać elementy języka
zawodowego,
- wybór podręczników i pomocy naukowych oraz programów komputerowych
do prowadzenia zajęć,
- sporządzenie harmonogramu zajęć, uwzględniającego wskazanie ilości godzin oraz plan
zajęć uczniów z danej grupy,
- prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym programem oraz harmonogramem zajęć,
- prowadzenie list obecności na każdych zajęciach oraz dzienników,
- zajęcia mają być prowadzone w grupach max. 8 os, 2 godz. zajęć tygodniowo na grupę,
3. Liczba godzin: w projekcie do przeprowadzenia jest 50 godz. zajęć j. hiszpańskiego
w okresie od dnia podpisania umowy (przewidujemy wrzesień) do końca grudnia 2014 r.
oraz 70 godz. zajęć od stycznia do 13 czerwca 2015 r. w podziale na 2 grupy max. 8 os.
4. Wymagania:
- minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć językowych w grupie,
- znajomość języka potwierdzona odpowiednim certyfikatem na poziomie min. C1,
- metody pracy atrakcyjne dla młodzieży,
- łatwość nawiązywania kontaktu z grupą,
- w przypadku obcokrajowców wymagana komunikatywna znajomość j. polskiego.

5. Miejsce realizacji: Zespół Szkół nr 42, ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa –
Ursus.
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6. Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 13.06.2015 r.
7. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
8. Osoby/instytucje zainteresowane prowadzeniem zajęć z języka angielskiego prosimy o
przesłanie: CV, listu motywacyjnego, dokumentów potwierdzających doświadczenie,
referencje itp. oraz informacji dotyczącej oczekiwanego wynagrodzenia (stawki
godzinowej brutto) na adres e-mail: bderewonko@um.warszawa.pl
w terminie
do 08.09.2014 r. lub pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Urzędu Dzielnicy Ursus, Plac
Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa, fax: (22) 478-60-11; Zespół Funduszy Europejskich
9. Kryteria wyboru:
1) kwalifikacje zawodowe,
2) cena.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych oferentów na rozmowę
przed
dokonaniem
ostatecznego
wyboru.
„Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zobowiązania
do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy PZP”.
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Beata Derewońko
pod nr tel. 22 478 60 27.
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