
 

 

 

 

 

Poznań, 17.01.2019 

 

  
Fundacja Familijny Poznań 
ul. Staszica 15 
60-526 Poznań 

Rozeznanie rynku 
na usługi: 

przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli 
recenzji wzorcowych materiałów szkoleniowych 

opracowania analiz, komentarzy, omówień do lekcji pokazowych  
 

 

Fundacja Familijny Poznań w związku z realizacją projektu nr POWR.02.10.00-00-5009/18 
„Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi rozeznanie rynku na usługi: 

 

Część I Obszar – przedmioty przyrodnicze 
lp. usługa Wymagania wobec Oferenta/Kandydata/Kandydatki 

1. Przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz 
przeprowadzenie szkolenia metodycznego dla 
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 
Tematyka: metody i formy pracy dydaktycznej w 
obszarze nauki  przedmiotów przyrodniczych w 
klasach I-VIII 
Materiały szkoleniowe: 20 stron, teksty, grafy, 
zdjęcia, bibliografia, przykładowe zadania. 
Szkolenie: 24 h  

 
1. wykształcenie wyższe magisterskie; 
2. zaświadczenia / inne dokumenty potwierdzające 
przygotowanie do realizacji szkoleń dla nauczycieli; 
3. doświadczenie zawodowe: minimum 200 godzin 
przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli w ciągu 
ostatnich 6 lat 

2. Opracowanie recenzji merytorycznej  wzorcowych 
materiałów szkoleniowych z obszaru 
przedmiotów przyrodniczych (recenzja 2 x 30 
stron) 
 
Objętość recenzowanych materiałów wzorcowych:  
Poziom: klasa I-III– 80 stron  
Poziom: klasa IV-VIII– 80 stron 

1. wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie w 
obszarze przedmiotów przyrodniczych oraz kwalifikacje 
do pracy na stanowisku nauczyciela danego przedmiotu; 
2. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy 
jako doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant 
wskazanego przedmiotu w placówce doskonalenia 
nauczycieli lub nauczyciel akademicki szkoły wyższej 
prowadzący zajęcia w obszarze wskazanego przedmiotu z 
doświadczeniem w prowadzeniu studenckich praktyk 
zawodowych; 
3. co najmniej 5-letni staż pracy jako nauczyciel 
wskazanego przedmiotu w szkole podstawowej i/lub 
gimnazjum, i/lub szkole ponadgimnazjalnej. 
 

3. Opracowanie analiz, komentarzy, omówień do 
nagranych lekcji pokazowych z obszaru 
przedmiotów przyrodniczych - utworzenie 
zagadnień lekcyjnych (łącznie 16 stron)  
 
Poziom: klasa I-III - 4 strony x 2 lekcje 
Poziom: klasa IV-VIII - 4 strony x 2 lekcje 
 

1. wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie w 
obszarze przedmiotów przyrodniczych oraz kwalifikacje 
do pracy na stanowisku nauczyciela danego przedmiotu; 
2. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy 
jako doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant 
wskazanego przedmiotu w placówce doskonalenia 
nauczycieli lub nauczyciel akademicki szkoły wyższej 
prowadzący zajęcia w obszarze wskazanego przedmiotu z 
doświadczeniem w prowadzeniu studenckich praktyk 
zawodowych; 
3. co najmniej 5-letni staż pracy jako nauczyciel 
wskazanego przedmiotu w szkole podstawowej i/lub 
gimnazjum, i/lub szkole ponadgimnazjalnej. 



 

 

 
 
Część II Obszar – matematyka 

l.p. usługa Wymagania wobec Oferenta/Kandydata/Kandydatki 

1. Przygotowanie materiałów 
szkoleniowych oraz przeprowadzenie 
szkolenia metodycznego dla 
nauczycieli matematyki 
Tematyka: metody i formy pracy 
dydaktycznej w obszarze nauki  
przedmiotów przyrodniczych w klasach 
I-VIII 
Materiały szkoleniowe: 20 stron, teksty, 
grafy, zdjęcia, bibliografia, przykładowe 
zadania. 
Szkolenie: 24 h  

 
1. wykształcenie wyższe magisterskie; 
2. zaświadczenia / inne dokumenty potwierdzające przygotowanie 
do realizacji szkoleń dla nauczycieli; 
3. doświadczenie zawodowe: minimum 200 godzin 
przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli w ciągu ostatnich 6 lat 

2. Opracowanie recenzji merytorycznej  
wzorcowych materiałów 
szkoleniowych z obszaru matematyki 
(recenzja 2x 30 stron) 
 
Objętość recenzowanych materiałów 
wzorcowych:  
Poziom: klasa I-III– 80 stron  
Poziom: klasa IV-VIII– 80 stron 

1. wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie w obszarze 
matematyki oraz kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela 
danego przedmiotu; 
2. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako 
doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant ds. matematyki w 
placówce doskonalenia nauczycieli lub nauczyciel akademicki szkoły 
wyższej prowadzący zajęcia w obszarze matematyki z 
doświadczeniem w prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych; 
3. co najmniej 5-letni staż pracy jako nauczyciel wskazanego 
przedmiotu w szkole podstawowej i/lub gimnazjum, i/lub szkole 
ponadgimnazjalnej. 
 

3. Opracowanie analiz, komentarzy, 
omówień do nagranych lekcji 
pokazowych z obszaru matematyki - 
utworzenie zagadnień lekcyjnych 
(łącznie 16 stron) 
 
Poziom: klasa I-III - 4 strony x 2 lekcje 
Poziom: klasa IV-VIII - 4 strony x 2 lekcje 
 

1. wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie w obszarze 
matematyka oraz kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela 
danego przedmiotu; 
2. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako 
doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant ds. matematyki w 
placówce doskonalenia nauczycieli lub nauczyciel akademicki szkoły 
wyższej prowadzący zajęcia w obszarze wskazanego przedmiotu z 
doświadczeniem w prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych; 
3. co najmniej 5-letni staż pracy jako nauczyciel wskazanego 
przedmiotu w szkole podstawowej i/lub gimnazjum, i/lub szkole 
ponadgimnazjalnej. 

 
Cześć II Obszar - informatyka 

l.p. usługa Wymagania wobec Oferenta/Kandydata/Kandydatki 

1. Opracowanie recenzji merytorycznej  
wzorcowych materiałów 
szkoleniowych z obszaru informatyki 
(recenzja 2x30 stron) 
 
Objętość recenzowanych materiałów 
wzorcowych:  
Poziom: klasa I-III– 80 stron  
Poziom: klasa IV-VIII– 80 stron 

1. wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie w obszarze 
informatyki oraz kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela 
danego przedmiotu; 
2. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako 
doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant wskazanego 
przedmiotu w placówce doskonalenia nauczycieli lub nauczyciel 
akademicki szkoły wyższej prowadzący zajęcia w obszarze 
wskazanego przedmiotu z doświadczeniem w prowadzeniu 
studenckich praktyk zawodowych; 
3. co najmniej 5-letni staż pracy jako nauczyciel wskazanego 
przedmiotu w szkole podstawowej i/lub gimnazjum, i/lub szkole 
ponadgimnazjalnej. 



 

 

2. Opracowanie analiz, komentarzy, 
omówień do nagranych lekcji 
pokazowych z obszaru informatyki - 
utworzenie zagadnień lekcyjnych 
(łącznie 16 stron) 
 
Poziom: klasa I-III - 4 strony x 2 lekcje 
Poziom: klasa IV-VIII - 4 strony x 2 lekcje 
 

1. wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie w obszarze 
informatyka oraz kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela 
danego przedmiotu; 
2. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako 
doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant wskazanego 
przedmiotu w placówce doskonalenia nauczycieli lub nauczyciel 
akademicki szkoły wyższej prowadzący zajęcia w obszarze 
wskazanego przedmiotu z doświadczeniem w prowadzeniu 
studenckich praktyk zawodowych; 
3. co najmniej 5-letni staż pracy jako nauczyciel wskazanego 
przedmiotu w szkole podstawowej i/lub gimnazjum, i/lub szkole 
ponadgimnazjalnej. 

 

 
Część IV Obszar – języki obce 

l.p. usługa Wymagania wobec Oferenta/Kandydata/Kandydatki 

1. Opracowanie recenzji merytorycznej  
wzorcowych materiałów 
szkoleniowych z obszaru języków 
obcych (recenzja 2x30 stron) 
 
Objętość recenzowanych materiałów 
wzorcowych: 
Poziom: klasa I-III– 80 stron  
Poziom: klasa IV-VIII– 80 stron 

1. wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie w obszarze 
języków obcych oraz kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela 
danego przedmiotu; 
2. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako 
doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant wskazanego 
przedmiotu w placówce doskonalenia nauczycieli lub nauczyciel 
akademicki szkoły wyższej prowadzący zajęcia w obszarze 
wskazanego przedmiotu z doświadczeniem w prowadzeniu 
studenckich praktyk zawodowych; 
3. co najmniej 5-letni staż pracy jako nauczyciel wskazanego 
przedmiotu w szkole podstawowej i/lub gimnazjum, i/lub szkole 
ponadgimnazjalnej. 
 

2. Opracowanie analiz, komentarzy, 
omówień do nagranych lekcji 
pokazowych z obszaru języków obcych 
- utworzenie zagadnień lekcyjnych 
(łącznie 16 stron) 
 
Poziom: klasa I-III - 4 strony x 2 lekcje 
Poziom: klasa IV-VIII - 4 strony x 2 lekcje 
 

1. wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie w obszarze 
informatyka oraz kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela 
danego przedmiotu; 
2. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako 
doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant wskazanego 
przedmiotu w placówce doskonalenia nauczycieli lub nauczyciel 
akademicki szkoły wyższej prowadzący zajęcia w obszarze 
wskazanego przedmiotu z doświadczeniem w prowadzeniu 
studenckich praktyk zawodowych; 
3. co najmniej 5-letni staż pracy jako nauczyciel wskazanego 
przedmiotu w szkole podstawowej i/lub gimnazjum, i/lub szkole 
ponadgimnazjalnej. 

 
Wymagane dokumenty:  
Załącznik nr 1. Formularz cenowy zawierający koszt wykonania wybranych usług oraz oświadczenie o spełnieniu  
ww. wymagań. 

 
Zapraszamy do składania ofert  do dnia 08.02.2019 do godz. 16.00 na adres: d.ostafin@familijny.pl.  
W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr  tel. 501 670 187 
 

 
Koordynator Projektu: 

Dominika Ostafin 
tel. 501 670 187  

d.ostafin@familijny.pl 
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