Czy jesteś nowoczesnym nauczycielem z pasją?
Jesteśmy innowacyjnym projektem, który umożliwia dzieciom Polaków mieszkających za granicą naukę w polskiej szkole. W jaki
sposób to robimy? Mali Polacy uczą się w domu przy pomocy Internetowej Platformy Edukacyjnej, a nauczycielami są ich właśni
rodzice. Dzięki projektowi uczniowie mogą zdobywać wiedzę po polsku i podtrzymywać więź z Polską. Nauczanie on-line pozwala
na korzystanie z materiałów w każdym miejscu na świecie.
Jeśli chcesz współtworzyć innowacyjny projekt edukacyjny i wspierać rodziców w roli nauczycieli dla swoich dzieci, to jest to oferta
dla Ciebie. Szukamy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
Liczymy na Twoje pedagogiczne umiejętności oraz kreatywność, co na pewno przełoży się na satysfakcję mierzoną uśmiechami
dzieci polonijnych na całym świecie.

CO BĘDZIE NALEŻAŁO DO TWOICH OBOWIĄZKÓW:
•
•
•

prowadzenie zajęć w grupach 3-osobowych, indywidualnych korepetycji i konsultacji on-line dla polskich dzieci mieszkających
poza granicami kraju,
organizacja i prowadzenie egzaminów on-line,
tworzenie scenariuszy lekcyjnych oraz materiałów edukacyjnych dla dzieci.

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY:
•
•
•
•

wykształcenia pedagogicznego (edukacja wczesnoszkolna),
kreatywności i zaangażowania w pracę,
sumienności i odpowiedzialności,
wysokiej kultury osobistej.

CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ:
•
•
•
•
•
•

współtworzenie innowacyjnego projektu edukacyjnego,
kontakt z polskimi dziećmi i rodzicami mieszkającymi w różnych zakątkach świata,
pracę w młodym i dynamicznym zespole,
szkolenia z zakresu obsługi platformy e-learningowej oraz programu ClickMeeting (lekcje on-line),
pracę w centrum Krakowa (ul. Szlak) w pełnym wymiarze godzin (etat),
atrakcyjne wynagrodzenie i elastyczny czas pracy.

MILE WIDZIANE:
•
•

status studenta lub własna działalność gospodarcza,
poczucie estetyki i umiejętność tworzenia ciekawych prezentacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: edukacja@pzpo.edu.pl
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
prowadzonego przez Polonijny Zespół Placówek Oświatowych procesu rekrutacji, w tym przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administratorem Twoich danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz oraz w przyszłych procesach rekrutacji. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub
usunięcia, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

