
                        

Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej 

ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów 

 

 Ogłasza nabór na prowadzenie rehabilitacji intelektualnej – 

indywidualnych zajęć pedagogicznych w III etapie projektu „Dzielny 

Samodzielny”  w okresie od 02.11.2020r. do 31.03.2021r. 

1. Łączny wymiar godzin 310, średnio 16 godzin tygodniowo.  

2. Główne zadania wykonywane na stanowisku i cele indywidualnych zajęć 

pedagogicznych jest: 

Oddziaływanie na sferę psychiczną/intelektualną metodami, które umożliwiają 

odkrywanie własnych wartości i zdolności, rozwijania zainteresowań, poprawę 

uczenia się, komunikowania się z otoczeniem, koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

naukę logicznego myślenia, wyrównywania szans w środowisku rówieśniczym, 

osiąganie kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych poprzez 

cele szczegółowe takie jak: 

- poprawę jakości komunikowania się z otoczeniem, 

- poprawę w zakresie umiejętności czytania i pisania, 

- usprawnienie funkcji poznawczych procesów myślowych, pamięci wzrokowej i 

słuchowej, 

- prawidłowe stosowanie form gramatycznych i ortograficznych, 

- usprawnienie motoryki małej i grafomotoryki, 

- prawidłowy rozwój emocjonalno–społeczny (chęć wypowiadania się, zabierania 

głosu, wyrażania własnych potrzeb), 

- wdrożenie beneficjenta do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej 

aktywności słownej, 

- doskonalenie techniki czytania metodą programową. 

- doskonalenie poziomu graficznego pisma, 

- usprawnianie funkcji wzrokowo – motorycznych, 

- ćwiczenia w zakresie pamięci i koncentracji uwagi, 

- usprawnianie pamięci słuchowej; 

- wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności szkolnych; 

- wydłużanie koncentracji uwagi; 

- poprawę percepcji wzrokowej i słuchowej. 

Terapia pedagogiczna stanowi interwencję zmierzającą do spowodowania 

określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalnej 

oraz motywację w strukturze wiedzy i umiejętności beneficjenta. Celem 

nadrzędnym prowadzonych zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego 



rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego osobom z utrudnieniami 

rozwojowymi. 

 

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 

a. posiada kwalifikacje do prowadzenia indywidualnych zajęć pedagogicznych, 

potwierdzone dyplomami lub certyfikatami lub zaświadczeniami lub innym 

dokumentem uprawniającym go do wykonania realizacji zadań oferty. 

4.  Wymagania dodatkowe: 

a) zachowanie dobrej relacji w kontaktach z ludźmi, komunikatywność;  

b)zdolność przekonywania, odporność emocjonalna, a także prezencja 

wzbudzająca zaufanie, uprzejmość, dyskrecja, uczciwość i cierpliwość. 

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia (wymagania formalne): 

1. Formularz rekrutacji kandydata do realizacji formy wsparcia: indywidualnych 

zajęć pedagogicznych w projekcie "Dzielny Samodzielny" 2018-2021; 

2. Własnoręcznie podpisane: list motywacyjny i życiorys (CV); 

3.Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie, otrzymane 

uprawnienia, ukończone kursy i szkolenia; 

4. Kserokopie świadectw pracy. 

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)". 

 

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie 

siedziby Fundacji „Stella” im. Agaty ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów lub 

drogą mailową: fundacja@stella.com.pl, w terminie do dnia 26.10.2020r.  

 

 

 

 

 

 

 


