URZĄD MIASTA i GMINY GÓRA KALWARIA
Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji
05-530 Góra Kalwaria , ul. 3-go Maja 10
tel. 022 727 35 93, fax 022 727 13 78

Góra Kalwaria dnia 05.12.2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Góra Kalwaria w związku z realizację projektu grantowego pt. „Ja w internecie. Program
szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje
społeczeństwa działania 3.1 : Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ogłasza
otwarty nabór na instruktorów prowadzących zajęcia w ramach modułów szkoleniowych:
„Rodzic w Internecie” - 8 szkoleń po 12 godzin,
„Mój biznes w sieci” - 2 szkolenia po 12 godzin,
„Moje finanse i transakcje w sieci” - 1 szkolenie – 12 godzin,
„Działam w sieciach społecznościowych”, 1 szkolenie – 12 godzin,
„Tworzę własną stronę internetową(blog)”, 1 szkolenie – 12 godzin,
„Rolnik w sieci”, 6 szkoleń po 12 godzin,
„Kultura w sieci” 4 szkolenia po 12 godzin.
Zakres tematyczny stanowi załącznik nr 1.
WYMAGANIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI INSTRUKTORÓW:
A.METODYCZNE:
1.Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.
2.Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.
3.Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.
4.Umiejętność motywowania uczestników.
B.TECHNICZNE:
1.Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń
mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).
2.Umiejętność korzystania z internetu.
3.Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie.
4.Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
5.Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.
6.Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.
7.Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
C.DOŚWIADCZENIE:
1.Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze
minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3lat.
Zajęcia będą się odbywały w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Ks. Sajny 16, 05-530 Góra Kalwaria.
Trenerzy zostaną przeszkoleni w zakresie modułów szkoleniowych. Forma zatrudnienia umowa
zlecenie. Realizacja w pierwszym półroczu 2018.
Oferty należy składać w terminie do 11 grudnia 2018r. godz.16.00
drogą elektroniczną na adres fundusze@gorakalwaria.pl
pisemnie na adres UMIG Góra Kalwaria ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
Do zgłoszenia proszę dołączyć CV wraz z informacją o doświadczeniu w realizacji.
Informacji udzielą Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji tel. 22 727 9516

