OFERTA PRACY
W Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 15-687
Białystok
w ramach projektu
„Akademia Pomysłów BUILD-UP” Nr RPPD.03.01.02-20-0054/15
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w ramach III Osi
priorytetowej: Kompetencje i kwalifikacje; Działania 3.1 Kształcenie i edukacja 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i
podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych. Priorytet inwestycyjny: 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek
kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia
Termin składania dokumentów:
Typ szkoły:
Adres:
Telefon/fax:
E mail:
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z
elementami robotyki
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„Radio i my”
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”Webdesignerzy na start”

8.

Doradztwo zawodowe
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27.07.2017r.
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 15-687 Białystok
85 679 38 80/ 85 679 38 82
sp12@um.bialystok.pl
Opis
„Projekt EKOLOGIA- innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania
przedmiotów matematyczno- przyrodniczych metodą projektu” 2 grupy średnio 10
osobowe 144 godziny zajęć na 1 grupę.
Zajęcia dla uczniów zdolnych oparte na zasadzie eksperymentu i doświadczeń, 2
grupy średnio 10 osób x 72 godziny na 1 grupę.
Zajęcia wspierające u dzieci rozwój dzieci w zakresie grafiki komputerowej. Dwie
grupy średnio 12 osób x 144 godziny na 1 grupę.
Zajęcia rozwijające zainteresowania i pasję u uczniów i uczennic. Dwie grupy
średnio 12 osób x 72 godziny na grupę.
Zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych –
klocków lego. Dwie grupy średnio 8 osób x 144 godziny.
Zajęcia rozwijające zainteresowania i pasję uczniów i uczennic. Dwie grupy
średnio 12 osób x 144 godziny na 1 grupę.
Zajęcia rozwijające zainteresowania i pasję uczniów i uczennic w zakresie
informatycznym. Dwie grupy średnio 12 osób x 144 godziny na grupę.
indywidualne doradztwo zawodowe: 152 osoby (2h/os) = 304 h
grupowe doradztw zawodowe: 15 grup średnio ok. 10 osobowych (16h/grupa) =
240 h
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Projekt „Akademia Pomysłów BUILD-UP” Nr RPPD.03.01.02-20-0054/15
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

