
 
 

Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady ROZEZNANIA RYNKU dotyczące projektu 
 „Szkoła nowego wymiaru” 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
 
Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 

Zadanie 1 „Szkolenie nauczycieli z narzędzi Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych” 

Termin Do uzgodnienia.  
Preferowany termin 19.08.2019r.  do  30.08.2019r 

Harmonogram Średnio po 4 h w tygodniu 

Miejsce Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie 
Mazowieckiej, ulica Tadeusza Kościuszki 20 

Ilość osób 30 

Ilość grup 3 

Liczba godzin na grupę 26 

Liczba godzin łącznie 78 

Zakres a)  Legalne posługiwanie się informacją i praca  w  środowisku  
technologii. W tym minimum zagadnienia: 

 prawa autorskiego w kontekście posługiwania się TIK w 
edukacji 

 identyfikacja plagiatów 

 licencje na oprogramowanie i zasoby edukacyjne 

 bezpieczeństwo informacji 

 zasady ochrony uczniów przed negatywnymi skutkami 
korzystania z TIK 

b) Środowisko TIK w nauczaniu. W tym minimum zagadnienia: 

 technologia i zasoby cyfrowe w realizacji celów 
edukacyjnych wynikających z zapisów podstawy 
programowej. 

 Urządzenia techniki cyfrowej 

 Zasoby edukacyjne oraz aplikacje wykorzystywane w 
nauczanym przedmiocie. 

 Ocena edukacyjnych zasobów internetowych oraz aplikacji 
według określonych kryteriów oraz własne zasoby 
dydaktyczne 

Materiały szkoleniowy Materiał w wersji papierowej . Materiały muszą być 
komplementarne z  programem szkolenia. Materiały muszą być 
oznaczone zgodne z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji 
programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. 

Liczba wydanych certyfikatów 30 

Efekt szkolenia Nauczyciel zna i rozumie zagadnienia: 

 prawa autorskiego w kontekście posługiwania się TIK w 
edukacji 

 identyfikacja plagiatów 

 licencje na oprogramowanie i zasoby edukacyjne 



 
 bezpieczeństwo informacji 

 zasady ochrony uczniów przed negatywnymi skutkami 
korzystania z TIK 

 
 

Zadanie 2 „Szkolenie nauczycieli Techniki skutecznej nauki” 

Termin  Do 14.04.2019 

Harmonogram 5 kwietnia - 16.00-20.00 
6 kwietnia - 9.00-15.00 
12 kwietnia - 16.00-20.00 
13 kwietnia -  9.00-15.00 

Miejsce Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie 
Mazowieckiej, ulica Tadeusza Kościuszki 20 

Ilość osób 24 

Ilość grup 3 

Liczba godzin na grupę 20 

Liczba godzin łącznie 60 

Zakres Program musi obejmować co najmniej zagadnienia: 
funkcjonowanie mózgu, jak w pełni wykorzystywać jego potencjał. 
Mnemotechniki, efektywne zapamiętywanie, metody notowania, 
techniki koncentracji i relaksu wspomagające uczenie się. 
Prezentowany program nauczania może być wzbogacony innymi 
metodami dydaktycznymi stosowanymi w pedagogice dostosowany 
do dzieci szkół podstawowych ale jego podstawa musi być zgodna z 
wymogami projektu i zawierać wszystkie niezbędne elementy. 
Dostarczone materiały powinny być nowe i wykonane w ramach 
bezpiecznej technologii. 

Materiały szkoleniowy Materiał w wersji papierowej . Materiały muszą być 
komplementarne z  programem szkolenia. Materiały muszą być 
oznaczone zgodne z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji 
programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. 
Każdy zestaw materiałów dla nauczycieli musi zawierać co 
najmniej: 
a) podręcznik do kursu, 
b) zestaw kółeczek do synchronizacji półkul mózgowych, 
c) materiały metodyczne, 
d) testy, 
e) formularze ćwiczeń, 
f) kolorowy segregator, 
g) zestaw kości do poszerzenia pola widzenia, 
h) komplet 5 wskaźników do treningu czytania, 
 

Liczba wydanych certyfikatów 24 

Efekt szkolenia Nauczyciel będzie potrafił prowadzić zajęcia z umiejętnością 
zwiększenia przez uczniów poziomu zrozumienia i zapamiętania, 
wykorzystywanie  mnemotechnik, nauczy się stawiać cele, wpłynie 
na zwiększenie koncentracji u uczniów, zna techniki i sposoby 
tworzenia materiałów dydaktycznych w formie map myśli. 
 

 



 
 

Zadanie 3 „Szkolenie uczniów z zakresu podnoszenia zdolności uczenia się –zdaj każdy egzamin” 

Termin Maksymalny termin do 10.04.2019  

Harmonogram 01.04.2019 godz. 12.30-17.30 
02.04.2019 godz. 12.30-17.30 
03.04.2019 godz. 12.30-17.30 
04.04.2019 godz. 12.30-17.30 

Miejsce Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie 
Mazowieckiej, ulica Tadeusza Kościuszki 20 

Ilość osób 15 

Ilość grup 3 

Liczba godzin na grupę 20 

Liczba godzin łącznie 60 

Zakres Program musi obejmować  co najmniej zagadnienia: 
Techniki czytania, mnemotechniki, efektywne zapamiętywanie, 
metody notowania, techniki koncentracji. 

Materiały szkoleniowy Materiał w wersji papierowej . Materiały muszą być 
komplementarne z  programem szkolenia. Materiały muszą być 
oznaczone zgodne z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji 
programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. 
Każdy zestaw materiałów dla nauczycieli musi zawierać co 
najmniej: 
a) podręcznik do kursu, 
b) materiały metodyczne, 
c) testy, 
d) formularze ćwiczeń, 
e) kolorowy segregator, 
f) zestaw kości do poszerzenia pola widzenia, 
g) komplet 5 wskaźników do treningu czytania, 
h) zestaw kółeczek do synchronizacji półkul mózgowych 

Liczba wydanych certyfikatów 15 

Efekt szkolenia Zwiększenie poziomu zrozumienia i zapamiętywania, znajomość 
mnemotechnik, znajomość sposobów zwiększania zapamiętywania 
i koncentracji. 

 
 

Zadanie 4 „Szkolenie dla nauczycieli Agresja w szkole” 

Termin Do 20.06.2019 r 

Harmonogram Do uzgodnienia 

Miejsce Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie 
Mazowieckiej, ulica Tadeusza Kościuszki 20 

Ilość osób 1 

Ilość grup 1 

Liczba godzin na grupę 20 

Liczba godzin łącznie 20 

Zakres 1. Definicja agresji, różnice pomiędzy agresją a przemocą 
2. Formy agresji 
3. Uwarunkowania zachowań agresywnych – potrzeby 

dziecka, cechy indywidualne, kontekst rodziny, szkoła, 
rówieśnicy 



 
4. Przyczyny i skutki agresji 
5. Psychologiczny portret agresora i osoby dotkniętej agresją 

lub przemocą 
6. Zapobieganie agresji  
7. Nagrody i kary w procesie odrzucenia zachowań 

agresywnych 
8. Formy przemocy rówieśniczej: bullying, 

Cyberbullyingstalking,  cyberstalking, sexting. 
9. Zasady budowania szkolnych i klasowych programów 

przeciwdziałania agresji. 
 
 

Materiały szkoleniowy Materiał w wersji papierowej . Materiały muszą być 
komplementarne z  programem szkolenia. Materiały muszą być 
oznaczone zgodne z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji 
programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 

Liczba wydanych certyfikatów 1 

Efekt szkolenia Nauczyciel zna przyczyny i mechanizmy agresji i przemocy w szkole. 
Posiada podstawowe umiejętności interwencji i przeciwdziałania 
tym zjawiskom. Poznał zasady budowania szkolnych i klasowych 
programów przeciwdziałania agresji. 

 
 
 

Zadanie 5 „Szkolenie IBSE” 

Termin Maksymalny termin do 30.06.2019  

Harmonogram Do uzgodnienia 

Miejsce Do uzgodnienia 

Ilość osób 4 

Ilość grup 1 

Liczba godzin na grupę 21 

Liczba godzin łącznie 21 

Zakres Program . Podstawy nauczania metodą IBSE-nauczanie przez 
dociekanie w praktyce szkolnej, planowanie i przeprowadzanie 
eksperymentów w małej i dużej skali oraz propozycje 
interdyscyplinarnych zajęć terenowych dla uczniów. 
 

Materiały szkoleniowy Materiał w wersji papierowej . Materiały muszą być 
komplementarne z  programem szkolenia. Materiały muszą być 
oznaczone zgodne z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji 
programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. 
 

Liczba wydanych certyfikatów 4 

Efekt szkolenia Nauczyciel zna zasady stosowania metody IBSE w nauce 
przedmiotu. 

 


