
I. Tabela nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – szkolenia wyjazdowe

Części Pozycja  z
budżetu
Projektu

Nazwa
szkolenia

Miejsce
szkolenia

Liczba
nauczycieli
biorących
udział  w
szkoleniu

Minimalna  ilość  godzin
szkolenia  /  Planowany
termin  realizacji
szkolenia

Wymagania Zamawiającego w ramach szkolenia

Część  nr
1

SOSW 6.3 Robotyka Szkolenie
wyjazdowe  –
salę
szkoleniową
zapewnia
Wykonawca

3 osoby Min. 14 godzin: 2 dni x
7  godzin  /  IV  kwartał
2017 r.

Szkolenie skierowane do nauczycieli szkół podstawowych 
specjalnych.

Efektem szkolenia powinno być przygotowanie merytoryczne 
nauczycieli do zajęć z robotyki, podniesienie kompetencji 
nauczycieli związanych z możliwościami wykorzystania 
zestawów konstrukcyjnych w czasie pracy z uczniami.
Forma warsztatowa i teoretyczna 

Program szkolenia powinien obejmować co najmniej:

Część teoretyczna: Wprowadzenie w koncepcje edukacyjne z 
wykorzystaniem zestawów konstrukcyjnych z dziedziny: 
pneumatyki, budowy maszyn i silników, energii odnawialnej, 
modeli interaktywnych, korelacja z podstawą programową, 
zarządzanie pracownią, planowanie lekcji z wykorzystaniem 
robotyki.

Część warsztatowa: Praca warsztatowa z zestawami.

W trakcie zajęć  Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 
przerwy kawowe w każdym dniu szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia powinien otrzymać materiały 
szkoleniowe w wersji papierowej lub elektronicznej

Każdy uczestnik szkolenia powinien otrzymać zaświadczenie / 
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certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać 
doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń w 
przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert.

Zaliczenie  szkolenia  powinno  odbyć  się  na  podstawie  testu
wiedzy ex-ante i ex-post.

Część  nr
2

SOSW 7.5 Sensoplastyka Szkolenie
wyjazdowe  –
salę
szkoleniową
zapewnia
Wykonawca

2 osoby Min. 14 godz. 2 dni x 7
godz./IV kwartał 2017

Szkolenie  skierowane  do  nauczycieli  szkoły  podstawowej
specjalnej.

Efektem szkolenia powinno być:
- podniesienie wiedzy nauczycieli z zakresu metody wspierania
uczniów poprzez stymulację sensoryczną w oparciu o edukację
plastyczną.

-zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami sensoplastyki,
metodami  wspierania  rozwoju  człowieka  poprzez  działanie  z
zakresu  stymulacji  sensorycznej  w  oparciu  o  edukację
plastyczną.

Szkolenie składające się z części teoretycznej i praktycznej:

Część  teoretyczna:  omówienie  sposobu  postrzegania
twórczości, omówienie zagadnienia kreatywności.

Część  praktyczna  –  warsztatowa:  sposoby  przygotowania
ekologicznych  materiałów  plastycznych,  techniki  plastyczne,
podczas  których  można  wykorzystać  metodę  wykorzystanie
zmysłów w praktyce. 
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W trakcie  zajęć  Wykonawca powinien zapewnić co  najmniej
przerwy kawowe w każdym dniu szkolenia.

Każdy  uczestnik  szkolenia  powinien  otrzymać  materiały
szkoleniowe w wersji papierowej lub elektronicznej.

Każdy uczestnik szkolenia powinien otrzymać zaświadczenie /
certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać 
doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń w 
przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert.

Zaliczenie  szkolenia  powinno  odbyć  się  na  podstawie  testu
wiedzy ex-ante i ex-post.

Część  nr
3

SOSW 7.6 Artterapia Szkolenie
wyjazdowe  –
salę
szkoleniową
zapewnia
Wykonawca

1 osoba Min. 14 godzin: 2 dni x
7  godzin  /  I  kwartał
2018 r. 

Szkolenie skierowane do nauczycieli szkół podstawowych 
specjalnych.

Forma warsztatowa.

Efektem szkolenia powinno być podniesienie kompetencji 
nauczycieli w zakresie planowania i metody sesji 
artterapeutycznych.

Szkolenie powinno obejmować minimum.: 

- wprowadzenie do artterapii, doświadczenie artterapii, trening 
twórczości i kreatywności.

- Techniki artterapeutyczne  (uzewnętrznianie swoich uczuć, 
zaspokajanie swoich potrzeb poprzez artterapię, 
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wielozmysłowe poznanie świata, kreowanie przestrzeni, 
współpraca w grupie, tworzenie pozytywnych nawyków, relaks, 
odpoczynek).

Podczas szkolenia należy wykorzystać min. następujące 
metody: chromoterapia, kolaż, muzykoterapia, mandala, praca 
z ciałem, techniki uważności, trening myślenia 
dywergencyjnego, trening operacji umysłowych, wizualizacja.

W trakcie zajęć  Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 
przerwy kawowe w każdym dniu szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia powinien otrzymać materiały 
szkoleniowe w wersji papierowej lub elektronicznej

Każdy uczestnik szkolenia powinien otrzymać zaświadczenie / 
certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać 
doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń w 
przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert.

Zaliczenie  szkolenia  powinno  odbyć  się  na  podstawie  testu
wiedzy ex-ante i ex-post.
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