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Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI LO IM. P. SKARGI W PUŁTUSKU
Z ZAKRESU STOSOWANIA NARZĘDZI TIK W PROCESIE DYDAKTYCZNYM
ZAMAWIAJĄCY: POWIAT PUŁTUSKI UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 11, 06-100 PUŁTUSK
PROJEKT NR RPMA.10.01.01-14-a260/18 PN. PODNIESIENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH ORAZ
UMIEJĘTNOŚCI Z GEOGRAFII I FIZYKI U UCZNIÓW LO SKARGI
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

KOD CPV: 80000000-4 USŁUGI EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAJĘĆ:
ROK 2019: STYCZEŃ -MARZEC – 3h
LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
1x3h x 1 GRUPA ( GRUPA 20 OSÓB )
MIEJSCE SZKOLENIA: LO IM. P. SKARGI W PUŁTUSKU, UL. P. SKARGI 2, 06-100 PUŁTUSK.
RODZAJ SZKOLENIA: JEDNODNIOWE
TEMAT SZKOLENIA POWINIEN OBEJMOWAĆ PRZYNAJMNIEJ TAKIE ZAGADNIENIA JAK:
-Wykorzystanie nowoczesnych środków i metod edukacyjnych z użyciem programów i aplikacji
komputerowych, urządzeń takich jak tablet, drukarka 3D, tablica interaktywna z projektorem,
-Niestandardowe sposoby przekazywania wiedzy uczniom,
-Pozaszkolne narzędzia i zasoby ICT europejskich programów edukacyjnych do rozwoju kompetencji
cyfrowych,
DO OBOWIĄZKÓW TRENERA NALEŻEĆ BĘDZIE PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE
SZKOLENIA W TYM:
-Opracowanie i przekazanie zamawiającemu programu szkolenia oraz harmonogramu szkolenia,
ustalonego z uwzględnieniem planu lekcyjnego szkoły,
-Prowadzenie oraz przekazanie zamawiającemu list obecności nauczycieli uczestniczących w szkoleniu. Lista obecności zawierać musi datę szkolenia, wymiar godzinowy, tytuł szkolenia, nazwę projektu, w
ramach którego prowadzone było szkolenie, dane szkoły, imię i nazwisko nauczyciela uczestniczącego w
szkoleniu wraz ze złożonym przez niego własnoręcznym podpisem potwierdzającym udział w szkoleniu,
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imię i nazwisko prowadzącego szkolenie, potwierdzenie odbycia się szkoleń opatrzone pieczęcią szkoły
przez dyrektora szkoły bądź osobę przez niego upoważnioną,
-Przeprowadzenie oraz przekazanie zamawiającemu wyników badań ex-ante i ex-post, ich porównań i
analiz.
-Prowadzenie dziennika szkoleń realizowanych w projekcie,
-Przekazanie zamawiającemu dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonego szkolenia,
-Opublikowanie wszystkich materiałów edukacyjnych i szkoleniowych na licencjach creative commons
uznania autorstwa lub innych kompatybilnych wolnych licencjach,
-Współpraca z koordynatorem projektu,
-Sporządzenie i przekazanie zamawiającemu sprawozdania z przeprowadzonego szkolenia, które
zawierać powinno datę i miejsce szkolenia, imię i nazwisko prowadzącego szkolenie, tytuł projektu, w
ramach którego prowadzone było szkolenie wraz z informacją o finansowaniu projektu, opis przebiegu
szkolenia, w tym realizowane treści, metody i formy pracy, aktywność uczestników. Do sprawozdania
załącza się listy obecności,
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO:
-realizacji szkolenia zgodnie z zaakceptowanym przez zamawiającego harmonogramem,
-podejmowania podczas szkolenia działań na rzecz wyrównywania szans płci, godzenia życia
zawodowego z prywatnym, zwalczania stereotypów ze względu na płeć oraz dyskryminacji ze względu na
niepełnosprawności.
-zapewnienia wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne, rzetelne przygotowanie i przekazanie
treści dydaktycznych,
-informowania na bieżąco zamawiającego o występujących problemach w realizacji szkoleń,
-udzielania niezbędnych informacji osobom upoważnionym w przypadku kontroli podczas zajęć,
Zamawiający zapewnia salę na szkolenia. Wykonawca z tego tytułu nie ponosi żadnych dodatkowych
kosztów.
Zamawiający nie zapewnia noclegu, wyżywienia oraz nie pokrywa kosztów dojazdu z miejsca
zamieszkania wykonawcy bądź osób przez niego wyznaczonych do siedziby LO im. P. Skargi w Pułtusku.
Wykonawca wskaże osobę/ osoby upoważnione do przeprowadzenia szkolenia (trenera).
Szkolenie z nauczycielami rozpocznie się po podpisaniu przez Wykonawcę umowy z Zamawiającym.
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