Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV: 80000000-4

Zamawiający:

Powiat Lubaczowski/Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki w Lubaczowie, ul. T. Kościuszki 26, 37 – 600 Lubaczów

1 Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem
zamówienia
jest
usługa
polegająca
na
zorganizowaniu
i przeprowadzeniu 2 szkoleń dla 258 uczniów i 1 szkolenia dla 2 nauczycieli:
Zadanie nr 1 - Szkolenie dla uczniów pn. „ Warsztaty dla uczniów - Innowacyjność / Trening
kreatywności / Szybkie i skuteczne uczenie się”. 5 grup x 26 osób x 20 godzin lekcyjnych w 1
edycji 100 godzin – suma godzin w dwóch edycjach 200 godzin. Edycja 1 listopad/grudzień
2020, 2 edycja październik/listopad 2021 r.
Zadanie nr 2 - Szkolenie dla nauczycieli pn. „ Kurs instruktora szachowego dla nauczycieli”.
Jedna grupa dwuosobowa x 35 godzin zegarowych – suma 35 godzin zegarowych. Termin
szkoleń: 1 edycja listopad/grudzień 2020 r.
Zadanie nr 3 - Szkolenie dla uczniów pn. „ Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych
u uczniów”. 2 grupy x 10 osób x 40 godzin lekcyjnych w 1 edycji 80 godzin – suma godzin w
dwóch edycjach 160 godzin lekcyjnych. Termin realizacji 1 edycja – listopad/ grudzień 2020,
2 edycja – październik/listopad 2021
Zadanie obejmuje również zakup Podręcznika zawierającego następujące treści: „ Grafika
komputerowa VCC, tworzenie obiektów, manipulacja obiektami, matematyka
informatyczna” – 40 egz. oraz koszt Certyfikat dla ucznia: „ Grafika komputerowa VCC,
tworzenie obiektów, manipulacja obiektami, matematyka informatyczna” - 30 egz.

Cel, miejsce i forma szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej przez uczniów i
nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie i podniesienie jakości
kształcenia w szkole.
Szkolenia dla uczniów powinny być przeprowadzone w godzinach popołudniowych od
15.00 do 19.00, w trybie godziny lekcyjnej. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w formie
zdalnej.

Szkolenia dla nauczycieli powinny być przeprowadzone w godzinach popołudniowych od
15.00 do 20.00, w trybie godziny zegarowej. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w formie
zdalnej.
Szczegółowy opis poszczególnych szkoleń:
Zadanie nr 1 -Szkolenie dla uczniów pn. „ Warsztaty dla uczniów - Innowacyjność / Trening
kreatywności / Szybkie i skuteczne uczenie się”. 5 grup x 26 osób x 20 godzin lekcyjnych w 1
edycji 100 godzin – suma godzin w dwóch edycjach 200 godzin. Edycja 1 listopad/grudzień
2020, 2 edycja październik/listopad 2021 r.
Szkolenie obejmuje 258 uczniów w 2 edycjach.
Podstawowy zakres szkolenia: motywacja zewnętrzna i wewnętrzna, motywacja do
uczenia się jako dyspozycja ogólna, motywacja do uczenia się w konkretnych sytuacjach
dydaktycznych ( w tym nauka zdalna), komunikacja i jej rola w motywowaniu.
Szkolenie ma być przeprowadzone w siedzibie zamawiającego: w Liceum
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie, ul. T. Kościuszki 26, 37-600
Lubaczów. Sale w których odbędą się zajęcia mieszczą się w LO w Lubaczowie, stanowią
wkład własny szkoły do projektu a tym samym Wykonawca nie wlicza w cenę kursu kosztu
wynajmu pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza szkolenie w formie on-line
w związku pandemią COVID-19, z zastrzeżeniem, że będzie ono realizowane z sal LO
w Lubaczowie.

Wykonawca zapewni w wersji papierowej materiały szkoleniowe dla uczestników.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności na zajęciach wg wzoru
przekazanego przez Zamawiającego i przekazanych w oryginale Zamawiającemu po
zakończaniu szkolenia.
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, przeprowadzenia i opisania ankiety
ewaluacyjnej przed i po zajęciach.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii zaświadczeń
potwierdzających udział wszystkich uczestników w zajęciach wraz z listą potwierdzającą
odbiór oryginałów przez uczestników.
Zadanie nr 2 -Szkolenie dla nauczycieli pn. „ Kurs instruktora szachowego dla nauczycieli”.
Jedna grupa dwuosobowa x 35 godzin zegarowych – suma 35 godzin zegarowych. Termin
szkoleń: 1 edycja listopad/grudzień 2020 r.
Czas trwania: 35 godzin
Szkolenie obejmuje dwóch nauczycieli.

Podstawowy program szkolenia obejmuje: podstawy strategii szachowej, przepisy
turniejowe, sędziowanie turnieju, organizacja turnieju szachowego, rola instruktora
szachowego, literatura szachowa pomocna w pracy instruktora, zasady konstruowania
programu.
Szkolenie ma być przeprowadzone w siedzibie zamawiającego: w Liceum
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie, ul. T. Kościuszki 26, 37-600
Lubaczów. Sale w których odbędą się zajęcia mieszczą się w LO w Lubaczowie, stanowią
wkład własny szkoły do projektu a tym samym Wykonawca nie wlicza w cenę kursu kosztu
wynajmu pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza szkolenie w formie on-line
w związku pandemią COVID-19, z zastrzeżeniem, że będzie ono realizowane z sal LO
w Lubaczowie.
Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w wersji książkowej (po trzy różne pozycje)
dla każdego uczestnika.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności na zajęciach wg wzoru
przekazanego przez Zamawiającego i przekazania ich w oryginale Zamawiającemu po
zakończaniu szkolenia.
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, przeprowadzenia i opisania ankiety
ewaluacyjnej przed i po zajęciach.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii zaświadczeń
potwierdzających udział wszystkich uczestników w zajęciach wraz z listą potwierdzającą
odbiór oryginałów przez uczestników.
Zadanie nr 3 - Szkolenie dla uczniów pn. „ Kształtowanie i rozwijanie kompetencji
cyfrowych u uczniów”. 2 grupy x 10 osób x 40 godzin lekcyjnych w 1 edycji 80 godzin – suma
godzin w dwóch edycjach 160 godzin lekcyjnych. Termin realizacji 1 edycja – listopad/
grudzień 2020, 2 edycja – październik/listopad 2021
Podstawowy zakres szkolenia: korzystanie z bezpłatnych aplikacji Google, platform
edukacyjnych (Teams), nauczanie on-line, grafika komputerowa, tworzenie obiektów,
manipulowanie obiektami, matematyka informatyczna.
Szkolenie ma być przeprowadzone w siedzibie zamawiającego: w Liceum
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie, ul. T. Kościuszki 26, 37-600
Lubaczów lub w formie zdalnej
Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem kompetencyjnym. Wykonawca wystawi
odrębne faktury na podręczniki i certyfikaty.
Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności na zajęciach wg wzoru
przekazanego przez Zamawiającego i przekazania ich w oryginale Zamawiającemu po
zakończaniu szkolenia.
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, przeprowadzenia i opisania ankiety
ewaluacyjnej przed i po zajęciach.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii zaświadczeń
potwierdzających udział wszystkich uczestników w zajęciach wraz z listą potwierdzającą
odbiór oryginałów zaświadczeń.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii certyfikatów
wystawionych dla 30 najlepszych uczestników zajęć ( którzy ukończyli je z wyróżnieniem),
wraz z listą potwierdzającą odbiór oryginałów certyfikatów.
Zadanie obejmuje również zakup Podręcznika zawierającego następujące treści: „ Grafika
komputerowa VCC, tworzenie obiektów, manipulacja obiektami, matematyka
informatyczna” – 40 egz. oraz koszt Certyfikat dla ucznia: „ Grafika komputerowa VCC,
tworzenie obiektów, manipulacja obiektami, matematyka informatyczna” - 30 egz.

