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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
przeprowadzenie pedagogicznego poradnictwa wychowawczego dla nauczycieli, wychowawców,
specjalistów oraz rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży na rzecz realizacji zadania pn. „Program
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia pedagogicznego poradnictwa wychowawczego dla
nauczycieli, wychowawców, specjalistów oraz rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: przeprowadzenie pedagogicznego poradnictwa wychowawczego dla
nauczycieli, specjalistów oraz rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży, doświadczających zróżnicowanych
trudności we własnym funkcjonowaniu w pełnionych przez siebie rolach oraz trudności wychowawczych w
zakresie funkcjonowania psychospołecznego swoich dzieci/uczniów/wychowanków, zwłaszcza w obszarach:
„”ja-ja”, „ja-zadanie”, „ja-rówieśnicy” oraz „ja-dorośli”, nasilonych przez długofalowe skutki sytuacji
pandemicznej (zwane dalej pedagogicznym poradnictwem wychowawczym) Pedagogiczne poradnictwo
wychowawcze powinno być prowadzone z uwzględnieniem dodatkowych umiejętności z zakresu pracy z
klientem, np. z wykorzystaniem Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (PSR lub TSR), dialogu
motywującego, Porozumienia bez Przemocy (NVC), kontaktu socjoterapeutycznego, mediacji, tutoringu, pracy
z konfliktem itp. Pedagogiczne poradnictwo wychowawcze będzie realizowane drogą komunikacji na odległość
(rozmowa głosowa, video, czat) za pośrednictwem Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej, poprzez
dyżury, w łącznym wymiarze do 140 godzin.

Cel: celem pedagogicznego poradnictwa wychowawczego jest udzielenie bieżącego wsparcia
nauczycielom, specjalistom i rodzicom dzieci oraz niwelowanie doświadczanych przez nich
długofalowych negatywnych skutków pandemii a zwłaszcza rozwiązywanie problemów
wychowawczych, radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dziecka oraz trudnymi emocjami własnymi
i dziecka, rozpoznawanie i zaspokajanie bieżących potrzeb oraz budowanie współpracy na linii dorosłydziecko.
Grupa docelowa: odbiorcami pedagogicznego poradnictwa wychowawczego będą nauczyciele,
specjaliści, rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którzy potrzebują wsparcia w
pełnionych przez siebie rolach zawodowych i społecznych, zmagają się trudnościami wychowawczymi
w domu lub w klasie.
Warunki zamówienia:
•

Pedagogiczne poradnictwo wychowawcze przeznaczone jest dla nauczycieli, specjalistów i
rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
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Pedagogiczne poradnictwo wychowawcze będzie prowadzone w formie online poprzez Internetową
Platformę Specjalistyczno-Doradczą.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokładnego opisu obszaru poradnictwa, którego
udziela, celem zamieszczenia tych informacji na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się z regulaminem poradnictwa oraz procedurami
rozmów na czacie i przestrzegania zawartych tam postanowień.
Osoba udzielająca pedagogicznego poradnictwa wychowawczego zobowiązana będzie do prowadzenia
notatek dotyczących problematyki rozmów (trudności, potrzeb, obaw i oczekiwań osób korzystających
z doradztwa), bez gromadzenia danych wrażliwych oraz regularnego przekazywania w formie
raportów.
Osoba udzielająca pedagogicznego poradnictwa wychowawczego zobowiązana będzie do udziału w
szkoleniu przed rozpoczęciem doradztwa oraz do udziału w cyklicznych spotkaniach i konsultacjach dla
doradców;
Wykonawca zobowiązany do ustalenia swojego miesięcznego harmonogramu z koordynatorem
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego oraz przekazania go Administratorowi ds. Poradnictwa, a
także do ewentualnych modyfikacji ustalonego harmonogramu, jeśli będą tego wymagały potrzeby
użytkowników Platformy.
Wykonawca w czasie swojego wyznaczonego dyżuru odbywa konsultacje indywidulane z
użytkownikami. Jeśli w czasie trwania dyżury nie ma wyznaczonych konsultacji, Specjalista odbywa swój
dyżur na czacie Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej udzielając bieżącego wsparcia i
pomocy użytkownikom.
Wykonawca korzysta z własnego sprzętu, Internetu oraz z własnego miejsca pracy – jest zatem
zobowiązana przed rozpoczęcie pracy do zapewnienia sobie odpowiednich warunków do jej
wykonywania (organizacja sprzętu z dostępem do Internetu, ergonomicznego miejsca pracy,
odosobnionej przestrzeni pozwalającej na zachowanie tajemnicy zawodowej podczas wykonywania
zadania, itp.)
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności
dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności z uwzględnieniem obowiązków wynikających z
art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj.
DzU z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

Termin realizacji zamówienia:
od podpisania umowy do 30.06.2022 r.
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