Załącznik Nr 5 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO –
Przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla mieszkańców gminy Kunów w ramach projektu
„Nowoczesne kompetencje w e – gminie Kunów”

…………………………… , ……………………………
(miejscowość, data)
Dane Instruktora:

Imię i nazwisko Instruktora

Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE INSTRUKTORA
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, iż posiadam następujące umiejętności i doświadczenie:
A. METODYCZNE:
1.
2.
3.
4.

Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.
Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.
Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.
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
.

D
OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, iż posiadam doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub
warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat
Wykształcenie
Okres
Nazwa uczelni i miejscowość oraz
nauki
nazwa kierunku
(od-do)

Uzyskane stopnie naukowe, tytuły zawodowe lub
dyplomy

(Wypisać każdy typ kształcenia ponadpodstawowego, począwszy od ostatniego)

Szkolenia
Rok

Nazwa szkolenia

Nazwa organizatora

(Wypisać począwszy od ostatniego)

Doświadczenie zawodowe
Okres pracy
Nazwa pracodawcy
(od-do)
i miejscowość

Stanowisko

Krótki opis obowiązków

Stanowisko

Krótki opis obowiązków

(Wypisać począwszy od ostatniego)

Doświadczenie dydaktyczne
Okres pracy
Nazwa uczelni/szkoły/instytucji
(od-do)
szkolącej i miejscowość

(Wypisać począwszy od ostatniego)

Uprawnienia zawodowe
- …
(Wymienić uprawnienia zawodowe)

Umiejętności
- …
(Wymienić umiejętności, które mogą być ważne (społeczne np. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, organizacyjne np. zarządzanie ludźmi i
koordynowanie ich pracy, umiejętności techniczne np. umiejętność pracy z komputerem lub innym sprzętem specjalistycznym, twórcze np. publikacje
własne)

Informacje dodatkowe
-

…
(podać informacje, które mogą być istotne, np. dot. dyspozycyjności)

………………………………………………………….
data i podpis Instruktora

