Wyjaśnienie nr 2 z dnia 24.06.2019
do zapytania ofertowego nr FRSI/Lekcja:Enter/2/2019 dotyczącego pełnienia funkcji
8 konsultantów merytorycznych oraz autora scenariuszy, wytycznych i prezentacji dla trenerów
i nauczycieli w projekcie „Lekcja:Enter”

Zamawiający informuje, że w dniu 24.06.2019 zostały wprowadzone następujące zmiany w treści
Załącznika nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) oraz Załącznika nr 3 (Formularz Oferty):

Ad. Załącznik nr 1
Pkt. I „Podstawowe informacje o projekcie, pkt. „Szczegółowy opis zadań konsultantów
merytorycznych”, w części dot. zadań konsultanta ds. zarządzania szkołą otrzymuje brzmienie:
Do zadań konsultanta merytorycznego / konsultantki merytorycznej ds. zarządzania szkołą wraz
z pełnieniem dodatkowej funkcji opisanej w pkt. i Zapytania - należy:
1) opracowanie materiału dla nauczycieli dot. planu wdrażania TIK w szkole, w tym roli dyrektora
(z aktualizacją po każdej z 2 rund);
2) opracowanie wytycznych do modułu online dla dyrektorów szkół (ok. 10 stron maszynopisu) –
materiał będzie zawierał: przewodnik/ podręcznik dla dyrektorów, webinaria dot. procesu
wdrażania i przygotowania planu oraz narzędziownik służący wymianie doświadczeń i rozwoju
zawodowego dyrektorów;
3) opracowanie materiału dla nauczycieli dot. planu wdrażania TIK w szkole, w tym roli dyrektora aktualizacja po każdej z 2 rund);
4) prowadzenie modułu dot. planów wdrażania TIK podczas szkoleń dla trenerów regionalnych
(2 godzin szkoleniowe x 21 grup);
5) wsparcie mentorskie (online) dla trenerów regionalnych i monitoring e-zasobów, dobrych praktyk,
zmian w podstawy programowej, w tym konsultacja scenariuszy i wytycznych szkoleniowych do
szkoleń trenerów regionalnych i trenerów, średnio 18 godzin / mc, przez 24 miesięcy w okresie
realizacji umowy;
6) dot. części i. Zapytania: opracowanie scenariuszy i wytycznych szkoleniowych do szkoleń trenerów
i trenerów regionalnych (2 scenariusze/wytyczne i 2 aktualizacje po 1. i 2. rundzie szkoleń);
7) dot. części i. Zapytania: przygotowanie prezentacji na szkolenia dla nauczycieli, trenerów
i trenerów regionalnych (3 szkolenia x 8 modułów = 24 prezentacje);
8) aktywny udział w 5-8 dwudniowych spotkaniach konsultantów regionalnych.

Ad. Załącznika nr 3
Odpowiednio, w Formularzu Oferty dodano następujące pozycje (wyróżnione kolorem):
- opracowanie wytycznych do modułu online dla dyrektorów szkół (ok. 10 stron maszynopisu)
- prowadzenie modułu dot. planów wdrażania TIK podczas szkoleń dla trenerów regionalnych
(2 godzin szkoleniowe x 21 grup).

