Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele

GALICYJSKIE CENTRUM EDUKACJI
Pilnie zatrudni Nauczycieli
na terenie gminy Tarnów, woj. Małopolskie
w Szkołach Podstawowych do prowadzenia zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz
pozalekcyjnych z poniższych przedmiotów:
1. języka angielskiego
2. matematyki
3. przyrody
4. informatyki
5. przedsiębiorczości
6. poradnictwa edukacyjno- zawodowego
7. Usługi biznesowe:
a. koordynator (80 godzin miesięcznie) ,
b. asystent koordynatora (80 godzin miesięcznie),
c. specjalista do obsługi finansowej (80 godzin miesięcznie),
d. specjalista ds. promocji i monitoringu (80 godzin miesięcznie).
8. Zajęcia dla uczniów z orzeczeniem lub opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz
Treningi biofeedback
 Zajęcia indywidualne dla 10 uczniów, 200 godzin,
 Treningi biofeedback dla 10 uczniów, 100 godzin,
Wymagania minimalne kadry dydaktycznej: certyfikat ukończenia kursu terapii
EEG Biofeedback stopnia I i II oraz być nauczycielem z ukończoną pedagogiką
specjalną lub oligofrenopedagogiką, posiadać minimum 3- letnie doświadczenie
zawodowe,
9. Do zajęć specjalistycznych pilnie zatrudnimy:
a. Doradców Zawodowych ( min. 6 osób ) - posiadający wykształcenie wyższe
kierunkowe (studia wyższe lub podyplomowe z zakresu doradztwa
zawodowego), posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć w
jednostkach edukacyjnych w zakresie udzielania indywidualnych usług w
zakresie doradztwa zawodowego, min. 3 lata stażu pracy,

b. Psychologów ( min. 6 osób ) - posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe (
psychologia)-posiadający doświadczenie w jednostkach edukacyjnych w
zakresie udzielania indywidualnych usług konsultacji psychologicznych,
posiadać minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe
c. Tyflopedagogów ( min. 2 osoby )- posiadający wykształcenie kierunkowe (
studia wyższe lub podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki )- posiadający
doświadczenie w jednostkach edukacyjnych w zakresie świadczenia usług
konsultacji indywidualnych dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku ,
posiadać minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe,
d. Surdopedagogów ( 1 osoba )- posiadający wykształcenie kierunkowe ( studia
wyższe lub podyplomowe z zakresu surdopedagogiki) - posiadająca
doświadczenie w jednostkach edukacyjnych w zakresie świadczenia usług dla
osób niepełnosprawnych, posiadać minimum 3- letnie doświadczenie
zawodowe,
e. Specjalistów ds. osób z niepełnosprawnością narządu ruchu ( min. 3 osoby )posiadający wykształcenie kierunkowe , posiadający doświadczenie w
jednostkach edukacyjnych w zakresie świadczenia usług dla osób z
niepełnosprawnością narządu ruchu , posiadać minimum
3- letnie
doświadczenie zawodowe.
Od kandydatów wymaga się spełnienia poniższych warunków:
1. wykształcenie wyższe pedagogiczne,
2. kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie nauczania danego przedmiotu;
3. minimum 3 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej,

4. Pedagog, psycholog, doradca zawodowy - 3 letni staż pracy,
5. dot. części 7 - ukończone kursy w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi
współfinansowanymi z EFS i tworzenia projektów w ramach POKL 2007 - 2013 oraz
doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS, znajomość
środowiska lokalnego

Jednostka 1 godzina używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut.
Termin: listopad 2013 – czerwiec 2015
Podobne projekty realizujemy na terenie całej Polski

Na trenie Powiatu Tarnów
Poszukujemy specjalistów / ekspertów
do realizacji projektu

„…kompleksowe doskonalenie nauczycieli…”
Zadania stanowiące obszar tematyczny szkoleń:
Zadanie 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny,
Zadanie 2. Ocenianie kształtujące,

Zadanie 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Zadanie 4. Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się,
Zadanie 5. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej,
Zadanie 6. Szkoła promuje wartość edukacji,
Zadanie 7. Budowa koncepcji pracy szkoły,
Zadanie 8. Praca z uczniem młodszym,
Zadanie 9. Praca z uczniem zdolnym,
Zadanie 10. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
Zadanie 11. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet,
Zadanie 12. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym,
Zadanie 13. Rodzice są partnerami szkoły,
Zadanie 14. Nauczyciel 45+,
Zadanie 15. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich,
Zadanie 16. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych,
Zadanie 17. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
Zadanie 18. Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła,
Zadanie 19. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

Każda ze wskazanych w wykazie osób musi spełniać łącznie następujące warunki:
1. Ukończone studia wyższe magisterskie,
2. Minimum dwuletnie doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych/edukacyjnych
poprzez przeprowadzenie min. 100 godzin szkoleń/warsztatów/ spotkań dotyczących
podnoszenia kwalifikacji lub doskonalenia zawodowego dla dorosłych w zakresie/ temacie
oświaty.

Zainteresowanych pilnie prosimy o składanie aplikacji , na adres:
gce@gce.krakow.pl, pracawgce@wp.pl wpisując w temacie wiadomości
"Tarnów , nazwa zajęć na które składana jest aplikacja"
( pełna dokumentacja wg. powyżej podanych wymogów dot. zatrudnienia) : aktualne CV,
dyplomy, świadectwa, kursy, szkolenia, certyfikaty, uprawnienia pedagogiczne, referencje
z przeprowadzonych szkoleń- ilość godzin, inne uprawnienia do prowadzenia zajęć ( np.
stopień awansu zawodowego, kurs egzaminatora przedmiotów zawodowych, inne)
1. Prosimy przesłać scan,y dokumentów pocztą elektroniczną lub ksera
dokumentów pocztą tradycyjną,
2. Szczegółowych informacji ( programy, harmonogramy, miejsce prowadzonych
zajęć, warunki finansowe ) udzielamy po przesłaniu aplikacji,
3. W załącznikach inne nasze propozycje współpracy.
Z poważaniem:

Elżbieta Olszak
Prezes Zarządu GCE
Adres do korespondencji:
Galicyjskie Centrum Edukacji, 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail:gce@gce.krakow.pl, tel./fax. 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92,

Pilnie wynajmiemy sale wykładowe, lekcyjne, komputerowe, konferencyjne wraz z
obsługą gastronomiczną

Zapraszamy do współpracy
W związku z obowiązującą Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 10 ust. 2 ww.
Ustawy) prosimy o wyrażenie zgody na otrzymanie drogą elektroniczną zaproszeń na Szkolenia.
Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymać zaproszenie, prosimy o odesłanie zwrotnego e-maila używając funkcji "odpowiedz
nadawcy". W temacie prosimy wpisać TAK.
Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać takich ofert prosimy o kontakt , a Wasz adres zostanie usunięty z naszej bazy . Jeżeli
wiadomość ta trafiła do Państwa omyłkowo, uprzejmie prosimy o odesłanie jej na adres nadawcy Jednocześnie
przepraszamy tych z Państwa, którzy otrzymali tego e-maila , a nie są ofertą zainteresowani.

