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1. Wstęp 

Ten Poradnik przygotowaliśmy z myślą o tych, którzy zdecydowali się aplikować o grant 
i przyczynić się do podniesienia kompetencji cyfrowych nauczycieli  
i nauczycielek w swoim regionie. W Poradniku znajdują się zasady i wskazówki, które 
przydadzą się podczas opracowywania wniosku o przyznanie grantu, planowania działań 
projektowych, a także w trakcie realizacji projektu.  
W tym Poradniku będziemy zwracali się do Państwa na „Ty”. Jesteśmy przekonani, że taki 
styl komunikacji będzie wygodniejszy, a przekazane informacje staną się bardziej klarowne.  
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie projektu www.lekcjaenter.pl. 
 
Życzymy powodzenia! 
Zespół projektu „Lekcja:Enter” 
 

2. Słowniczek 

Grant - środki finansowe, które Operator na podstawie umowy powierzył Grantobiorcy 
na realizację zadań służących osiągnięciu celu konkursu. 

Grantobiorca – podmiot uprawniony do udziału w konkursie, wybrany w procesie otwartego 
naboru ogłoszonego przez Operatora, który realizuje Projekt grantowy na podstawie umowy 
o powierzenie grantu. 

Grupa przedmiotowa – jedna z 9 grup, w których nauczyciele (w zależności od przedmiotu, 
którego uczą, a także od poziomu edukacji) będą uczestniczyć w szkoleniach:  

1. edukacja wczesnoszkolna; 
2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej; 
3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe; 
4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej; 
5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe; 
6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej; 
7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe; 
8. informatyka – szkoła podstawowa;  
9. informatyka – szkoły ponadpodstawowe. 

Komisja konkursowa – komisja zatwierdzająca listę wniosków do udzielenia wsparcia 
według zasad określonych w Regulaminie konkursu grantowego. W jej skład wchodzi co 
najmniej 5 osób: min. 2 ekspertów i 3 przedstawicieli Operatora. 

Kompetencje cyfrowe - zespół kompetencji informacyjnych obejmujących umiejętności 
wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także oceny jej wiarygodności i przydatności oraz 
kompetencji informatycznych, na które składają się umiejętności wykorzystywania  
komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się Internetem oraz korzystania 
z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych. 

Konkurs grantowy – konkurs ogłoszony w ramach projektu „Lekcja:Enter”. 

Konsultant merytoryczny – osoba, której zadaniem jest m.in. przeszkolenie Trenerów 
regionalnych i udzielenie im wsparcia mentorskiego oraz aktualizacja scenariuszy szkoleń 
dla nauczycieli.  

 

http://www.lekcjaenter.pl/
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Operator – Fundacja Orange. 

Partnerstwo – podmioty realizujące projekt grantowy na podstawie umowy partnerskiej, 
wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerstwo 
mogą tworzyć wyłącznie podmioty do tego uprawnione, określone w pkt. 4 Poradnika. 

Platforma – platforma projektu „Lekcja:Enter”. 

Projekt – projekt „Lekcja:Enter” nr 03.01.00-00-0120/18-00, realizowany przez partnerstwo 
w składzie: Fundacja Orange (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz 
Instytut Spraw Publicznych. Projekt „Lekcja:Enter” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. 

Projekt grantowy – projekt realizowany przez Grantobiorcę na podstawie umowy  
o powierzenie grantu zawartej z Operatorem. 

Strona internetowa projektu – www.lekcjaenter.pl. 

Ścieżka edukacyjna – to zaproponowany nauczycielowi w ramach projektu proces 
edukacyjny obejmujący: 40-godzinne szkolenie, przygotowanie min. 2 scenariuszy zajęć  
z wykorzystaniem TIK i ich akceptacja przez trenera lokalnego, przeprowadzenie 
min. 2 obserwowanych lekcji z uczniami oraz wypełnienie końcowej ankiety ewaluacyjnej.  

Trener lokalny – osoba zatrudniona przez Grantobiorcę szkoląca nauczycieli w ramach 
Projektu grantowego.  

Trener regionalny – osoba zatrudniona przez Grantobiorcę, której rolą jest przeszkolenie 
trenerów lokalnych oraz udzielenie im wsparcia mentorskiego w procesie szkolenia 
nauczycieli w ramach Projektu grantowego.  

Uczestnik projektu – nauczyciel  objęty działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania 
z Internetu (w tym e-usług) realizowanych przez Grantobiorcę w ramach Projektu 
grantowego. 

Umowa o powierzenie grantu – umowa pomiędzy Operatorem a Grantobiorcą 
na realizację projektu grantowego. 

Wniosek o przyznanie grantu – wniosek złożony za pośrednictwem generatora 
w odpowiedzi na Konkurs grantowy ogłoszony w ramach projektu „Lekcja:Enter”.  

Wnioskodawca – podmiot aplikujący o grant na realizację Projektu grantowego, który złożył 
drogą elektroniczną Wniosek o przyznanie grantu.  

 

3. O projekcie „Lekcja:Enter” 

„Lekcja:Enter” to największy obecnie realizowany projekt edukacji cyfrowej w Polsce 

skierowany do szkół. Przez cztery lata udzielimy wsparcia około 100 placówkom 

edukacyjnym z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla ponad 75 000 nauczycieli, 

którzy dowiedzą się, jak lepiej wykorzystywać nowe technologie i e-zasoby w edukacji dzieci 

i młodzieży. Grantobiorcy otrzymają od nas wsparcie finansowe oraz merytoryczne, aby móc 

jak najlepiej przygotować szkolenia dla nauczycieli w swoim regionie. 

Projekt jest realizowany przez Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa  

Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. Operatorem grantów jest lider partnerstwa, 

Fundacja Orange, która wyłoni w trzech turach naboru ok. 100 Grantobiorców i przekaże 

40 milionów złotych na rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli.  
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. 

 

4. Kto może aplikować w Konkursie grantowym? 

Do udziału w Konkursie grantowym są uprawnione następujące podmioty: 

1) Placówki doskonalenia nauczycieli (PDN), publiczne i niepubliczne1, samodzielnie 

lub w partnerstwie. 

2) Organizacje pozarządowe2 w partnerstwie z placówkami doskonalenia nauczycieli. 

3) Jednostki samorządu terytorialnego w partnerstwie z placówkami doskonalenia 

nauczycieli. 

4) Szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli w partnerstwie  

z placówkami doskonalenia nauczycieli. 

5) Partnerstwa między powyższymi, przy czym każdorazowo z udziałem placówki 

doskonalenia nauczycieli. PDN nie musi pełnić funkcji lidera partnerstwa. 

W konkursie nie mogą wziąć działu fundacje założone przez partie polityczne ani podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, tzn. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

osoby prawne lub jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw  

o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 

państwa do innych kościołów oraz związków wyznaniowych, a także ustawy o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania. 

  

Formalne i merytoryczne kryteria wyboru Grantobiorców zostały opisane w Karcie oceny. 

 

5. Przygotowanie Wniosku o przyznanie grantu – wskazówki 

Ile Wniosków o przyznanie grantu można złożyć? 

Możesz być Wnioskodawcą lub Partnerem w maksymalnie 5 wnioskach złożonych  

w ramach jednego naboru. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku poprosimy  

o wykazanie doświadczenia Twojej instytucji/organizacji lub jednego z partnerów  

(w przypadku złożenia wniosku w partnerstwie) w zarządzaniu budżetem o wartości 

co najmniej 100 000 złotych w ciągu 4 lat poprzedzających złożenie wniosku pomnożonej 

                                                
1 Na etapie formalnej oceny wniosku o przyznanie grantu Operator zweryfikuje, czy udzielenie 
wsparcia nie wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej, co jest niedozwolone  
w konkursie. Przyznanie grantu nie może być równoznaczne z udzieleniem pomocy publicznej w myśl 
art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

2 W rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie, w szczególności fundacje i stowarzyszenia, które spełniają następujące kryteria: 

 są wpisane do odpowiedniej ewidencji lub rejestru; 

 ich działalność nie jest nastawiona na zysk; 

 są niezależne od partii politycznych, związków zawodowych, samorządów i organizacji 

pracodawców. 
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przez liczbę składanych przez Was wniosków w ramach Konkursu grantowego. 

Przykładowo: jeśli Twoja instytucja/organizacja złożyła 3 Wnioski o powierzenie grantu, 

powinna wykazać się doświadczeniem w zarządzaniu w ciągu ostatnich 4 lat budżetem 

w wysokości co najmniej 300 000 złotych. 

 

Jak zaplanować przygotowanie Wniosku o przyznanie grantu? 

Zapoznaj się ze wzorem Wniosku o przyznanie grantu z instrukcją jego wypełnienia oraz 

Kartą oceny. Ww. dokumenty znajdziesz na Stronie internetowej projektu. Zadbaj o to, żeby 

we wniosku o przyznanie grantu znalazły się zapisy odnoszące się do kryteriów 

merytorycznych zawartych w Karcie oceny. 

Jeśli realizujesz projekt w partnerstwie, pamiętaj o przygotowaniu listu intencyjnego, którego 

wzór również umieściliśmy na stronie.  

Pamiętaj, że na etapie oceny Wniosku o przyznanie grantu możemy poprosić o dokumenty 

potwierdzające prawdziwość składanych we Wniosku oświadczeń. Rekomendujemy, abyś 

przygotował się tego występując odpowiednio wcześniej do instytucji, takich jak US czy ZUS 

z prośbą o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu z należnościami. Ww. zaświadczenia 

będziesz musiał obowiązkowo złożyć przed podpisaniem Umowy o powierzenie grantu. 

Planując Projekt grantowy i przygotowując się do składania Wniosku o udzielenie 

o udzielenie grantu, pamiętaj o: 

● założeniach dotyczących czasu trwania Projektu grantowego;  

● harmonogramie postępu rzeczowego; 

● specyfice szkoleń dla nauczycieli; 

● założeniach budżetowych. 

 

Dla Twojej wygody zebraliśmy powyższe informacje. 

Ramy czasowe i harmonogram postępu rzeczowego 

Przemyśl i przygotuj harmonogram postępu rzeczowego Projektu grantowego, który stanowi 

integralną część Wniosku o przyznanie grantu. W harmonogramie wpisz nazwę 

planowanego działania, miesiąc jego realizacji oraz liczbę osób, które ukończą szkolenie. 

Poprzez ukończenie szkolenia rozumiemy zakończenie Ścieżki edukacyjnej poświadczone 

wydaniem certyfikatu. Pracując nad harmonogramem, pamiętaj o założeniach Konkursu 

grantowego: 

 maksymalny okres realizacji Projektu grantowego to 18 miesięcy; 

 okres realizacji ścieżki edukacyjnej dla jednego Uczestnika projektu to jeden semestr 

szkolny; 

 Projekt grantowy powinien się rozpocząć w ciągu 3 miesięcy od momentu 

rozstrzygnięcia konkursu; 

 szkolenia pierwszej grupy Uczestników projektu muszą zostać zrealizowane 

w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.  

Rekomendujemy, aby rekrutację pierwszej grupy Uczestników projektu zaplanować 

i przeprowadzić w pierwszych miesiącach realizacji Projektu grantowego. 
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W ocenie merytorycznej jest brane pod uwagę to, czy harmonogram realizacji Projektu 

grantowego został dostosowany do jego skali i charakteru, tj. planowanej liczby szkoleń 

i uczestników, dostępności nauczycieli, terminarza szkolnego i kalendarza świąt, 

a jednocześnie umożliwia przeprowadzenie cyklu szkoleń i mentoringu zgodnie z zapisami 

Karty oceny oraz niniejszego Poradnika. 

 

Uczestnicy Projektu grantowego 

Minimalna liczba osób objętych jednym Projektem grantowym wynosi 566. Będziemy 

przyznawać dodatkowe punkty dla Wniosków o przyznanie grantu, w których przewidziano 

objęcie wsparciem większej liczby nauczycieli. Szczegóły punktacji znajdziesz w Karcie 

Oceny  dostępnej na Stronie internetowej projektu „Lekcja:Enter”. 

Minimum 30% nauczycieli, którzy wezmą udział w realizowanym przez Ciebie Projekcie 

grantowym, musi być zatrudnionych w szkołach położonych na terenie gmin wiejskich,  

miejsko-wiejskich lub miejskich poniżej 20 000 mieszkańców. Jeśli zadeklarujesz większy 

udział procentowy takich osób, otrzymasz dodatkowe punkty na etapie oceny Wniosku 

o przyznanie grantu.  

Pamiętaj, że na etapie realizacji Projektu grantowego będziemy monitorować postęp Twoich 

zadań i porównywać go z zaplanowanym przez Ciebie harmonogramem postępu 

rzeczowego. Szacując liczbę osób, które zamierzasz objąć wsparciem, przemyśl i zaplanuj: 

● odpowiednie działania rekrutacyjne – ich jakość i skalę dostosuj do planowanej liczby 

uczestników; 

● realizację szkoleń (terminy i sposób realizacji) – tak aby osiągnąć i utrzymać 

do końca Ścieżki edukacyjnej wysoką frekwencję na zajęciach i motywację 

uczestników. 

 

Budżet Projektu grantowego 

Budżet Projektu grantowego to integralna część Wniosku o przyznanie grantu. Przewiduje 

on konieczność przypisania wydatku do poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych, 

pokazanie jednostkowej kalkulacji kosztów oraz kwotę wydatku finansowanego z grantu. 

Minimalna wysokość grantu to 300 000 złotych, a maksymalna – 450 000 złotych.  

 

W przypadku grantu o wysokości poniżej 450 000 złotych istnieje możliwość zwiększenia 

go w razie objęcia przez Grantobiorcę szkoleniami liczby uczestników większej 

niż zaplanowana we wniosku o przyznanie grantu. Maksymalna kwota grantu 

po zwiększeniu nie będzie mogła jednak przekroczyć 450 000 złotych. Zwiększenie 

udzielonego wsparcia może nastąpić po przyjęciu rozliczenia okresowego Grantobiorcy, 

wykazującego zrealizowanie ścieżki edukacyjnej u min. 50% Uczestników projektu 

grantowego i przy zachowaniu zasady, że koszt jednego uczestnika nie może być większy 

niż 530 złotych. Zwiększenie wysokości Grantu wymaga podpisania aneksu do umowy. 

Kwota budżetu Projektu grantowego nie może być wyższa niż wynik iloczynu 

deklarowanej we Wniosku o przyznanie grantu liczby Uczestników projektu, które 
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nabędą lub rozwiną kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia, i kwoty 530 

złotych. 

Wkład własny nie jest wymagany. Oznacza to, że z dotacji możesz pokryć 100% wydatków 

związanych z Projektem grantowym, obejmujących koszty realizacji Projektu grantowego, 

w tym koszty zarządzania i administracji, pod warunkiem że spełniają one następujące 

wymagania: 

● mieszczą się w kategoriach wydatków kwalifikowanych, zgodnie z Wytycznymi 

Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 oraz z Katalogiem wydatków 

kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Oba dokumenty 

znajdziesz na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl; 

● są zaplanowane w budżecie i przewidziane w okresie realizacji Projektu grantowego; 

● są niezbędne do osiągnięcia celów Projektu grantowego i uzasadnione w kontekście 

planowanych działań; 

● są racjonalne, tzn. niezawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych (Operator 

może poprosić Wnioskodawcę na etapie oceny Wniosku o przyznanie Grantu 

o przedstawienie szacowania ceny w odniesieniu do zaproponowanych przez niego 

pozycji budżetowych; szacowanie ceny należy dokonać na etapie przygotowywania 

budżetu Projektu grantowego); 

● zostaną faktycznie poniesione i zaksięgowane na wyodrębnionych kontach 

księgowych; 

● zostaną poniesione zgodnie ze szczegółowymi zasadami wykorzystania dotacji 

wynikającymi z Poradnika grantowego i przepisów prawa krajowego oraz unijnego.  

W budżecie Projektu grantowego możesz zaplanować następujące kategorie kosztów: 

 koszty wynagrodzeń Trenerów regionalnych oraz wynagrodzeń Trenerów lokalnych 

prowadzących szkolenia stacjonarne i mentoring dla Uczestników projektu; 

 koszty organizacji szkoleń dla Trenerów lokalnych i Uczestników projektu, w tym 

koszty cateringu, wynajmu sal, wytworzenia materiałów dydaktycznych, koszty 

dojazdu Trenerów regionalnych, Trenerów lokalnych, Uczestników projektu oraz 

noclegi Trenerów regionalnych i Trenerów lokalnych (maksymalnie 300 złotych 

za nocleg na osobę); 

 koszty zakupu sprzętu - maksymalnie 5% kwoty Grantu; 

 koszty działań informacyjno-promocyjnych i rekrutacji Uczestników projektu – 

maksymalnie 10% kwoty Grantu; 

 koszty zarządzania i koszty administracyjne Grantobiorcy – maksymalnie 20% kwoty 

Grantu. 

Każdy z kosztów zaplanowanych w budżecie Projektu grantowego wydatkowanych 

na zewnątrz powinien być poprzedzony szacowaniem ceny. Szacowanie ceny polega 

na przesłaniu zapytania o cenę do minimum trzech potencjalnych oferentów i uzyskaniu 

minimum dwóch ofert. Dokumenty z szacowania ceny należy przedstawić Operatorowi 

na jego żądanie na etapie oceny Wniosku o przyznanie grantu.   
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W przypadku kosztów własnych typu własna sala na szkolenia należy przedstawić 

metodologię wyliczania kosztów. W przypadku rozliczania kosztów pracowników 

zatrudnionych na umowę o pracę stawka godzinowa musi wynikać z angażu danego 

pracownika i być zgodna z obowiązującym regulaminem wynagradzania.    

Każdy z kosztów zaplanowanych w budżecie Projektu grantowego wymaga uzasadnienia 

jego poniesienia i przedstawienia metodologii jego wyliczenia we Wniosku o przyznanie 

grantu. 

Pamiętaj, aby w budżecie projektu zaplanować koszty przejazdów na spotkania sieciujące 

(Grantobiorcy są zobowiązani do zapewnienia udziału swoich przedstawicieli). 

 

6. Etapy oceny Wniosku o przyznanie grantu 

Ocena będzie przebiegała dwuetapowo. Na pierwszym etapie oceny Wnioski o powierzenie 

grantu zostaną poddane ocenie formalnej, a następnie merytorycznej. Kryteria oceny 

formalnej i merytorycznej znajdziesz w Karcie oceny, dostępnej na Stronie internetowej 

projektu. 

 

Ocena formalna 

Po zakończeniu naboru zostanie przeprowadzona ocena formalna, dokonana przez 

Operatora, zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny, które znajdziesz w Karcie oceny. 

Wyniki oceny formalnej opublikujemy na Stronie internetowej projektu oraz wyślemy 

do Ciebie drogą mailową.  

 

Oczywiste pomyłki lub braki formalne 

W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek lub braków we Wniosku o powierzenie 

grantu na etapie oceny formalnej, poinformujemy Cię, co i w jaki sposób należy uzupełnić. 

Będziesz mieć 7 dni na usunięcie oczywistej omyłki lub uzupełnienie braków, z możliwością 

przedłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach. 

 

Odwołania od oceny formalnej 

Możesz złożyć odwołanie od wyników oceny formalnej Wniosku o przyznanie grantu w ciągu 

14 dni następujących po ogłoszeniu wyników. Odwołanie rozpatrzymy w ciągu kolejnych 

14 dni. Jeśli Twoje odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, przekażemy Twój wniosek 

do oceny merytorycznej. 

 

Ocena merytoryczna 

W ocenie merytorycznej biorą udział niezależni eksperci (każdy Wniosek o powierzenie 

grantu oceniany jest przez 2 oceniających) oraz Komisja konkursowa złożona co najmniej 
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z 5 osób: min. 2 ekspertów i 3 przedstawicieli Operatora. Wynikiem prac Komisji będzie 

ostatecznie zatwierdzona lista przyznanych Grantów.  

Ocena merytoryczna Wniosku o przyznanie grantu obejmuje dwa etapy. Pierwszy etap 

stanowi wstępna ocena merytoryczna, której celem jest weryfikacja, czy złożony Projekt 

grantowy jest zgodny z założeniami Projektu. Na tym etapie sprawdzane są kryteria 

obligatoryjne.  

Jeśli Projekt grantowy je spełnia, to jest kierowany do drugiego etapu oceny merytorycznej, 

która obejmuje ocenę kryteriów punktowanych.  

Jeśli Projekt grantowy jest niezgodny z założeniami Projektu, zostaje on odrzucony.  

Końcowa ocena Wniosku o przyznanie grantu na etapie oceny merytorycznej będzie sumą 

punktów przyznanych przez obu ekspertów. W przypadku rozbieżności ocen ekspertów 

przekraczającej 30% punktów Wniosek o przyznanie grantu zostanie przekazywany 

do oceny trzeciego eksperta. Wtedy będzie brana pod uwagę suma punktów dwóch 

bliższych ocen. Na tym etapie poinformujemy Cię mailowo o wynikach oceny. Udostępnimy 

Ci Karty oceny Twojego Wniosku o przyznanie grantu (wzór Karty oceny został 

opublikowany na Stronie internetowej projektu).  

 

Odwołania od oceny merytorycznej 

Możesz złożyć odwołanie od wyników oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie grantu 

w ciągu 14 dni następujących po przekazaniu Kart oceny Wniosku o przyznanie grantu. 

Odwołanie rozpatrzymy w ciągu kolejnych 14 dni. 

 

Zatwierdzenie listy rankingowej przez Komisję konkursową 

Wnioski, które uzyskają minimum 60% punktów dla każdego kryterium merytorycznego będą 

rozpatrywane przez Komisję konkursową.  

Komisja konkursowa zatwierdzi listę rankingową zgodnie zapisami Regulaminu konkursu 

grantowego. 

Lista przyznanych grantów zostanie opublikowana na Stronie internetowej Projektu. 

 

7. Jak będzie realizowany Projekt grantowy? 

Projekt grantowy wpisuje się w projekt „Lekcja:Enter”, który jest skonstruowany kaskadowo. 

Co to oznacza? Kaskadowość zakłada, że w pierwszej kolejności w ramach Projektu 

zostaną przeszkoleni wskazani przez Grantobiorcę Trenerzy regionalni, którzy z kolei 

przeszkolą zatrudnionych przez Grantobiorcę Trenerów lokalnych i przygotują ich do pracy 

z Uczestnikami projektu. Zapewniamy kompleksowe wsparcie merytoryczne dla Trenerów 

regionalnych. Trenerzy regionalni otrzymają m.in. rekomendowane scenariusze szkoleń 

dla Trenerów lokalnych, a Trenerzy lokalni – scenariusze szkoleń dla Uczestników projektu. 
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Każdy Grantobiorca: 

● wyłoni i wskaże we Wniosku o przyznanie grantu 4 Trenerów regionalnych, 

po jednym dla każdej z 4 grup przedmiotowych (edukacja wczesnoszkolna, 

przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze i artystyczne), i 

zapewni ich uczestnictwo w 32-godzinnym stacjonarnym szkoleniu dla 

Trenerów regionalnych (poprzedzonym ok. 6-godzinnym kształceniem 

wyprzedzającym). Ponadto jeden z Trenerów regionalnych powinien posiadać 

kompetencje związane z programowaniem na poziomie średniozaawansowanym 

oraz jeden z trenerów regionalnych powinien posiadać kompetencje związane z 

prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej szkół. W sytuacji, w której żaden z 

Trenerów regionalnych nie będzie posiadał ww. kompetencji, Grantobiorca wyłoni 

dodatkowych Trenerów regionalnych o odpowiednich kompetencjach;  

● wyłoni i przeszkoli min. 8 Trenerów lokalnych, którzy poprowadzą szkolenia 

dla Uczestników projektu, przy czym liczba ta powinna być uzależniona od liczby 

grup szkoleniowych oraz możliwości czasowych Trenerów lokalnych;  

● przeszkoli minimum 566 Uczestników projektu, każdy z nich wybierze jedną spośród 

9 grup przedmiotowych; 

● otrzyma wsparcie merytoryczne, w tym scenariusze szkoleń dla Uczestników 

projektu; 

● otrzyma dostęp do Platformy. 

 

Każdy nauczyciel – Uczestnik projektu: 

● weźmie udział w 40-godzinnym szkoleniu (32 godziny stacjonarne, 8 godzin online 

lub 35–36 godzin stacjonarnych i 4–5 godzin online w przypadku nauczycieli 

informatyki); 

● otrzyma wsparcie merytoryczne, w tym m.in. mentoring i dostęp do Platformy; 

● stworzy 2 scenariusze lekcji z wykorzystaniem TIK, przeprowadzi według nich  

od 2 do 4 lekcji (w tym min. 2 lekcje obserwowane) oraz dokona ewaluacji zajęć; 

● otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. 

 

8. Etapy realizacji Projektu grantowego 

I. Szkolenia dla Trenerów regionalnych i lokalnych. Wydelegowani przez Grantobiorcę 

Trenerzy regionalni będą uczestniczyć w szkoleniu trenerskim (32 godziny szkolenia  

stacjonarnego poprzedzonego 6-godzinnym kształceniem wyprzedzającym). Trenerami 

regionalnymi mogą być pracownicy Grantobiorcy i jego partnerów lub osoby zatrudnione 

na potrzeby Projektu grantowego. Każdy Grantobiorca już na etapie przygotowywania 

Wniosku o przyznanie grantu wyłoni zespół 4 Trenerów regionalnych, po jednym dla każdej 

z 4 grup przedmiotowych. We Wniosku poprosimy Cię o podanie notki biograficznej każdego 

z Trenerów. Typując Trenerów regionalnych sprawdź, czy spełniają wymagania konkursowe 

dotyczące ich kwalifikacji, określone w pkt. 8a. 

Szkolenie każdej grupy odbędzie się w dwóch częściach. Pierwsza część, trwająca 3 dni 

(piątek, sobota, niedziela), jest planowana na grudzień 2019 r. i styczeń 2020 r. Druga, 

1-dniowa część (sobota) została zaplanowana na kwiecień i maj 2020 r.  
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Planowane terminy szkoleń: 

Nr grupy Termin szkolenia 3-dniowego 
Termin szkolenia               

1-dniowego 

1 6–8.12.2019 4.04.2020 

2, 3 13–15.12.2019 18.04.2020 

4, 5 10–12.01.2020 25.04.2020 

6*,7 17–19.01.2020 9.05.2020 

8*, 9 24–26.01.2020 16.05.2020 

 

* Grupa nr 6 i 8 jest dedykowana trenerom regionalnym ds. informatyki. Trener regionalny 
ds. informatyki, który jednocześnie jest trenerem regionalnym ds. pozostałych / jednej z pozostałych 
grup przedmiotowych, musi wziąć udział w obu szkoleniach.  

 

Szkolenia odbędą się w kilku miastach wojewódzkich, dogodnie skomunikowanych z innymi 

miejscowościami. Lokalizacje szkoleń zostaną podane po wyłonieniu Grantobiorców. 

Wskazanie we Wniosku o przyznanie  grantu Trenerów regionalnych jest jednoznaczne 

z deklaracją ich uczestnictwa w wymienionych szkoleniach. W sytuacji, gdy uczestnictwo 

ww. Trenerów w szkoleniach będzie niemożliwe, Grantobiorca ma obowiązek wybrać inne 

osoby o porównywalnych kwalifikacjach, zgodnie z wymogami Operatora, skierować 

je na szkolenie i powołać do pełnienia funkcji Trenera regionalnego.  

 

Trenerzy regionalni przeprowadzą szkolenia dla Trenerów lokalnych, którzy zostaną 

przygotowani do prowadzenia szkoleń dla Uczestników projektu i pełnienia wobec nich 

funkcji mentorów. Kalkulując liczbę Trenerów lokalnych, weź pod uwagę liczbę dni szkoleń 

dla Uczestników projektu, liczbę grup, dyspozycyjność Trenerów lokalnych oraz planowany 

czas realizacji szkoleń dla Uczestników projektu (pierwsza tura szkoleń od lutego 

do czerwca 2020 r.). Typując kandydatów, pamiętaj o wymogach dotyczących ich 

kwalifikacji.  

 

II. Działania informacyjno-promocyjne oraz rekrutacja Uczestników projektu. 

Do Projektu grantowego zgłaszają się szkoły (dyrektor i co najmniej 1–4 nauczycieli, 

zależnie od wielkości szkoły – szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pkt. 10a 

Poradnika).  

Po zgłoszeniu szkoły dyrektor otrzyma link do formularza uczestnictwa w projekcie, który 

powinien wypełnić online każdy nauczyciel zgłoszony ze szkoły do udziału w szkoleniach  

(w tym także przedstawiciel kadry kierowniczej). 

 

W przypadku skierowania działań do nauczycieli szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych obowiązkiem Grantobiorcy będzie zweryfikowanie i potwierdzenie, ze udzielenie 

wsparcia nie będzie wiązało się z wystąpieniem pomocy publicznej (w szczególności postaci 

udzielenia pomocy publicznej podmiotowi prowadzącemu szkołę). 
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Zgodnie z zadeklarowanym wskaźnikiem, każdy Grantobiorca przeszkoli minimum 

566 Uczestników projektu. 

 

 

III. Rejestracja Uczestników projektu na Platformie i wykonanie pretestu. 

Po wypełnieniu formularza uczestnictwa w projekcie każdy Uczestnik projektu  otrzyma 

dostęp do swojego konta na Platformie. Pierwszym zadaniem Uczestnika projektu, 

po zalogowaniu się na Platformie, będzie wykonanie pretestu, tzn. wyjściowego pomiaru 

kompetencji cyfrowych. Pozwoli on przydzielić nauczycieli do grupy szkoleniowej 

na odpowiednim poziomie zaawansowania w stosowaniu TIK w pracy dydaktycznej: 

podstawowej lub zaawansowanej.  

Pamiętaj, że pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają nauczyciele przypisani do grup 

na poziomie podstawowym.  

 

Uwaga! Szkolenia dla nauczycieli informatyki powinny być realizowane tylko na poziomie 

podstawowym. 

 

Następnie Uczestnicy projektu zapisują się na szkolenie i wybierają 1 z 9 grup 

przedmiotowych: 

1. edukacja wczesnoszkolna; 

2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej; 

3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe; 

4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej; 

5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe; 

6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej; 

7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe; 

8. informatyka – szkoły podstawowe;  

9. informatyka – szkoły ponadpodstawowe. 

W ramach Projektu grantowego Uczestnik projektu może uczestniczyć w szkoleniu tylko 

dla jednej grupy przedmiotowej. 

 

 

IV. Realizacja Ścieżki edukacyjnej dla Uczestników projektu. Czym jest Ścieżka 

edukacyjna? To zaproponowany w ramach projektu proces edukacyjny obejmujący: 

40-godzinne szkolenie, przygotowanie przez Uczestnika projektu min. 2 scenariuszy zajęć 

z wykorzystaniem TIK i ich akceptacja przez Trenera lokalnego, przeprowadzenie 

min. 2 lekcji obserwowanych z uczniami z wykorzystaniem przygotowanych scenariuszy 

oraz wypełnienie końcowej ankiety ewaluacyjnej.  

 

Przygotowane w projekcie scenariusze szkoleń dla nauczycieli obejmują: 

● 35–36 godzin stacjonarnych i 4–5 godzin online (dla nauczycieli informatyki); 

● 32 godziny stacjonarne, 8 godzin online (dla pozostałych grup przedmiotowych). 

Godzina szkoleniowa w projekcie to godzina dydaktyczna trwająca 45 minut. 

Szkolenia online Uczestnicy zrealizują na Platformie samodzielnie, bez udziału Trenera 

lokalnego. 
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Celem szkolenia dla nauczycieli informatyki jest przygotowanie ich do realizacji dwóch 

pierwszych celów nowej podstawy programowej:  

a) rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów, 

b) programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera praz innych 

urządzeń cyfrowych. 

 

Celem szkolenia dla nauczycieli z pozostałych grup przedmiotowych jest opanowanie 

umiejętności lepszego wykorzystywania istniejących zasobów online w codziennej pracy,  

a także tworzenia własnych zasobów i z ich pomocą stosowania aktywnych metod 

nauczania (takie jak odwrócona lekcja czy WEBQuest). Szkolenia są przeznaczone 

dla nauczycieli, którzy potrafią w co najmniej podstawowym zakresie posługiwać się 

komputerem z dostępem do internetu oraz urządzeniami peryferyjnymi i mobilnymi.  

 

Poniżej przedstawiamy tytuły modułów szkoleń dla poszczególnych grup przedmiotowych 

nauczycieli. Scenariusze szkoleń będą dostępne na stronie Projektu.  

 

Uwaga! Trenerzy lokalni przed przystąpieniem do szkoleń otrzymają ich zaktualizowane 

wersje.  

 

Szkolenie dla nauczycieli informatyki – szkoły podstawowe: 

(razem: 36 godzin stacjonarnych + 4 online) 

Nr 

modułu 
Tytuł modułu 

Moduł 

stacjonarny / 

online 

1 Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów stacjonarny / 

online 

2 Programowanie i rozwiązywanie problemów 

z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń 

cyfrowych 

stacjonarny / 

online 

3 Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem 

technologii – zajęcia w szkole prowadzone zgodnie 

z przygotowanymi scenariuszami, w tym co najmniej 

2 godziny zajęć obserwowanych 

  

4 Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem 

technologii – omówienie obserwowanych zajęć w 

szkole – zaliczenie szkolenia 

stacjonarny 

  

Szkolenie dla nauczycieli informatyki – szkoły ponadpodstawowe: 

(razem: 35 godzin stacjonarnych + 5 online) 

Nr 

modułu 
Tytuł modułu 

Moduł 

stacjonarny / 

online 
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1 Programowanie i rozwiązywanie problemów 

z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń 

cyfrowych 

stacjonarny / 

online 

2 Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów stacjonarny / 

online 

3 Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem 

technologii – zajęcia w szkole prowadzone zgodnie 

z przygotowanymi scenariuszami, w tym co najmniej 

2 godziny zajęć obserwowanych 

  

4 Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem 

technologii – omówienie obserwowanych zajęć w 

szkole – zaliczenie szkolenia 

stacjonarny 

 

 

Szkolenie dla nauczycieli z pozostałych grup przedmiotowych: 

(razem: 32 godziny stacjonarne + 8 online) 

Nr 

modułu 
Tytuł modułu 

Moduł 

stacjonarny / 

online 

1 Elektroniczne zasoby edukacyjne, sieci współpracy 

i bezpieczne z nich korzystanie – wprowadzenie do 

szkolenia 

stacjonarny 

2 Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i 

praca w sieci 

stacjonarny 

3 Aktywizujące metody kształcenia wspierane technologią  stacjonarny 

4 Elektroniczne zasoby edukacyjne – tworzenie własnych 

e-materiałów (z uwzględnieniem przydatności w danym 

przedmiocie) 

stacjonarny 

5 Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem 

technologii – praca nad programem nauczania 

wzbogaconym o technologię 

online 

6 Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem 

technologii – praca nad scenariuszami zajęć 

wzbogaconymi o technologię 

mieszany 

(stacjonarno-

online) 

7 Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem 

technologii – zajęcia w szkole prowadzone zgodnie z 

przygotowanymi scenariuszami, w tym co najmniej 2 

godziny zajęć obserwowanych 
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8 Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem 

technologii – omówienie obserwowanych zajęć w szkole 

– zaliczenie szkolenia 

mieszany 

(stacjonarno-

online) 

 

 

Wymienione szkolenia powinny uwzględniać poziom kompetencji cyfrowych nauczycieli i być 

rozłożone w czasie w taki sposób, by każda grupa szkoleniowa zakończyła Ścieżkę 

edukacyjną w czasie nie dłuższym niż semestr. 

 

Ponadto na Platformie Uczestnicy projektu będą mieć dostęp do materiałów online 
podsumowujących i rozszerzających treści przekazane na szkoleniu stacjonarnym, 
m.in. do skryptów szkoleniowych, webinariów, tutoriali oraz narzędziowników 
przedmiotowych (przeglądu aktualnych i wartościowych narzędzi cyfrowych,  e-materiałów 
dla nauczycieli do polecenia w ramach projektu, dobrych praktyk ich wykorzystania podczas 
zajęć, w tym scenariuszy lekcji). Materiały te będą publikowane sukcesywnie w trakcie 
realizacji Projektu. 

Certyfikat uczestnictwa w Projekcie grantowym otrzymają ci Uczestnicy projektu, którzy 

ukończą Ścieżkę edukacyjną, czyli łącznie spełnią 4 poniższe warunki: 

 

1.  osiągną minimalny wymagany próg frekwencji w szkoleniach, tzn. będą 

uczestniczyć w min. 3 z 4 szkoleń stacjonarnych (przy układzie 4 szkolenia 

x 8 godzin) lub w min. 6 z 8 szkoleń (przy układzie 8 szkoleń x 4 godziny),  

a w przypadku nauczycieli informatyki 5 z 6 szkoleń x 6 godzin; 

2.  przygotują min. 2 scenariusze lekcji dla uczniów z wykorzystaniem TIK;  

3.  każdy z 2 przygotowanych przez nauczyciela scenariuszy lekcji zostanie 

zaakceptowany przez trenera lokalnego; 

4.  przeprowadzą min. 2 godziny obserwowanych zajęć z uczniami (według 

przygotowanych scenariuszy). Obserwacja zajęć zostanie przeprowadzona 

przez innych nauczycieli, w tym członka zespołu kierowniczego szkoły. 

 

V. Działania wspierające trwałość Projektu po zakończeniu szkoleń 

Zależy nam na tym, aby Uczestnicy projektu doskonalący kompetencje cyfrowe w ramach 

Projektu grantowego rozwijali swoją cyfrową pasję, a TIK na stałe zagościł w ich pracy 

dydaktycznej. W trosce o tak rozumianą trwałość Projektu Grantobiorca zobowiąże 

dyrektora każdej szkoły uczestniczącej w Projekcie grantowym do opracowania i realizacji 

planu wdrożenia TIK w proces edukacyjny w szkole. Aby wesprzeć dyrektorów 

w przygotowaniu takiego planu, Grantobiorca może zaproponować dyrektorom szkół dział 

w opcjonalnym module online dla kadry zarządzającej. 

 

Plan wdrożenia TIK w proces edukacyjny w szkole obejmuje następujące działania: 

 

 uczestnictwo nauczycieli w międzyszkolnych sieciach współpracy stosujących TIK  

w nauczaniu (sieci współpracy są formą doskonalenia nauczycieli koordynowaną 

przez placówki doskonalenia nauczycieli; istnieje także możliwość utworzenia takiej 

sieci przez szkoły pod kierunkiem doradcy metodycznego). Spotkania sieciujące 
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mają na celu m.in. wymianę doświadczeń, kształtowanie świadomej i otwartej 

postawy kadry pedagogicznej wobec włączania TIK do edukacji oraz zachowanie 

trwałości projektu; 

 zorganizowanie w szkole przez każdego nauczyciela biorącego udział w Projekcie 

grantowym (w ciągu roku od dnia zakończenia udziału w szkoleniach) co najmniej 

dwóch lekcji otwartych dla nauczycieli z innych szkół lub dla nauczycieli swojej 

szkoły, którzy nie uczestniczyli w Projekcie grantowym. Wskazane jest, 

by nauczyciele uczestniczący w lekcjach otwartych reprezentowali każdą z grup 

przedmiotów (edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-

przyrodnicze, artystyczne); 

 korzystanie z TIK i e-zasobów edukacyjnych na zajęciach edukacyjnych 

realizowanych przez nauczycieli uczestniczących w szkoleniu, w liczbie co najmniej  

5 godzin zajęć edukacyjnych, średnio w każdym tygodniu nauki w ciągu roku od dnia 

zakończenia udziału w szkoleniach; 

 uczestnictwo nauczycieli w konferencjach i innych szkoleniach z zakresu stosowania 

TIK w nauczaniu w ciągu 3 kolejnych lat szkolnych od zakończenia udziału  

w szkoleniu. 

 

Dyrektor szkoły składa raport z realizacji powyższych zobowiązań za pośrednictwem ankiety 

elektronicznej opracowanej przez Operatora (w ciągu miesiąca po upływie roku od dnia 

zakończenia udziału szkoły w szkoleniu). 

 

VI. Uczestnictwo w ewaluacji Projektu, zgodnie z zapisami umowy o powierzenie 

grantu. 

Grantobiorca zapewni w okresie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu: 

 

a) udział Uczestników Projektu we wstępnym teście kompetencji cyfrowych (pretest),  
b) udział Uczestników Projektu w teście oceny efektów wsparcia kompetencji cyfrowych 

(posttest), 
c) przeprowadzenie przez Uczestników Projektu wewnętrznej ewaluacji lekcji 

obserwowanych, 
d) udział Uczestników Projektu w prowadzonych w ramach projektu „Lekcja:Enter” 

działaniach ewaluacyjnych (m.in. badaniach ankietowych, wywiadach pogłębionych),  
e) złożenie sprawozdań przez dyrektorów szkół z realizacji zobowiązań dot. wdrożenia 

TIK w proces kształcenia w danej szkole. 
 

9. Założenia merytoryczne i organizacyjne Projektu grantowego 

a.  Zadania Trenerów regionalnych oraz wymogi dotyczące ich kwalifikacji 

Zadaniem Trenerów regionalnych będzie: 

● przeprowadzenie szkoleń dla Trenerów lokalnych wyłonionych przez Grantobiorcę  

z uwzględnieniem wytycznych konkursowych (w tym rekomendowanego scenariusza 

szkolenia), a uszczegółowionych przez każdego z Trenerów regionalnych w zależności 

od specyficznych potrzeb danej grupy szkoleniowej; 
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● prowadzenie różnych form wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów 

dla Trenerów lokalnych w trakcie realizowania przez nich szkoleń dla nauczycieli, w tym:  

a) okresowych (np. raz na dwa miesiące) spotkań stacjonarnych lub online służących 

wymianie doświadczeń przez Trenerów lokalnych i wzajemnemu wspieraniu się;  

b) udzielania informacji zwrotnych trenerom lokalnym, którzy poproszą o superwizję 

prowadzonych przez nich szkoleń dla nauczycieli;  

c) forum wymiany materiałów szkoleniowych, szczegółowych scenariuszy 

itp. i doświadczeń ze szkoleń dla nauczycieli (poprzez Platformę). 

  

Trenerzy regionalni (4 osoby) muszą posiadać następujące kwalifikacje: 

● udział w co najmniej jednym szkoleniu trenerskim lub w innych formach kształcenia 

trenerów, także online (min. 16 godzin), 

● doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z zakresu TIK, co najmniej 80 

godzin w ciągu ostatnich 3 lat, 

● doświadczenie w zakresie mentoringu (konsultacji, doradztwa i/lub tutoringu) dla osób 

dorosłych, 

● doświadczenie w opracowywaniu materiałów edukacyjnych (scenariuszy szkoleń, 

materiałów pomocniczych itp.), w tym e-materiałów. 

  

Ponadto: 

● od jednego z Trenerów regionalnych będą wymagane kompetencje związane  

programowaniem na poziomie średniozaawansowanym. Będzie on prowadził szkolenia 

dla Trenerów lokalnych szkolących nauczycieli informatyki, a następnie udzielał im wsparcia 

doradczego/konsultacyjnego. Kompetencje te powinny obejmować m.in. znajomość 

wybranych algorytmów i zagadnień związanych z algorytmiką, znajomość podstawowych 

zagadnień związanych z programowaniem w wybranym tekstowym języku programowania 

(preferowany język Python), umiejętność programowania w języku Java przy użyciu 

odpowiednich środowisk programistycznych (Netbeans, Eclipse, Android Studio), 

podstawowa znajomość języka SQL, umiejętność tworzenia aplikacji bazodanowych  

w środowisku MS Access, praktyczna znajomość systemu kontroli wersji GIT oraz 

umiejętność korzystania z otwartego repozytorium kodu Github. W przypadku trudności  

z wyłonieniem Trenerów regionalnych z zakresu informatyki o wymienionych kwalifikacjach: 

○ Grantobiorca będzie mógł wyłonić dodatkowego Trenera regionalnego 

zapewniającego szkolenie i wsparcie Trenerom lokalnym szkolącym 

nauczycieli informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  

○ Operator przewidzi rozszerzenie treści szkolenia stacjonarnego 

o kompetencje związane z programowaniem na poziomie 

średniozaawansowanym lub zapewni dostęp do odpowiednich materiałów 

online. 

● od jednego z Trenerów regionalnych będzie wymagane doświadczenie związane  

z prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej szkół. 

 

b. Zadania Trenerów lokalnych oraz wymogi dotyczące ich kwalifikacji 
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Trenerzy lokalni zostaną wyłonieni przez Grantobiorców po rozpoczęciu Projektu 

grantowego. Ich liczba powinna umożliwić sprawne przeprowadzenie szkoleń i wsparcie 

dla uczestników projektu w założonym czasie. Wśród Trenerów lokalnych muszą się znaleźć 

osoby mające doświadczenie w zakresie wykorzystania TIK w edukacji wczesnoszkolnej, 

a także w każdym z obszarów przedmiotowych (matematyczno-przyrodniczy, 

humanistyczny, artystyczny) na poziomie szkoły podstawowej (klasy IV–VIII) oraz 

ponadpodstawowej. Wśród Trenerów lokalnych powinna być też co najmniej jedna osoba 

mająca doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry kierowniczej szkół oraz osoba 

posiadająca kompetencje związane z programowaniem na poziomie 

średniozaawansowanym.  

 

Zadaniem Trenerów lokalnych będzie: 

 

● przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników projektu według scenariuszy szkoleń oraz 

wytycznych konkursowych;  

● doradztwo i konsultacje dla nauczycieli biorących udział w szkoleniach (co najmniej 

5 godzin na grupę w trakcie trwania szkoleń). Konsultacje dla zespołów szkolnych (w tym 

dyrektora i nauczyciela informatyki) będą prowadzone bezpośrednio w szkole lub w 

placówce doskonalenia nauczycieli, gdzie mogą być umówione spotkania dla kilku zespołów 

jednego dnia lub za pośrednictwem komunikatora (np. Skype, Google Hangouts itp.). 

Doradztwo/konsultacje indywidualne będą prowadzone poprzez forum wymiany materiałów 

edukacyjnych i doświadczeń stworzone na platformie. Trenerzy regionalni i Trenerzy lokalni, 

na podstawie doświadczeń z konsultacji dla zespołów szkolnych, będą mogli tworzyć wątki 

odnoszące się do najczęściej zgłaszanych problemów i je moderować.  

 

● doradztwo i konsultacje dla nauczycieli prowadzone przez 6 miesięcy po zakończeniu 

szkolenia przez danego nauczyciela – w formie bezpośredniej lub za pośrednictwem 

platformy szkoleniowej: co najmniej w formie stworzonego na tej platformie forum wymiany 

materiałów własnych, informacji i doświadczeń – wspierające trwałość Projektu, opisaną 

w pkt V. na str. 15. 

  

 

Trenerzy lokalni, aby zrealizować opisane zadania, będą musieli posiadać następujące 

kwalifikacje: 

● doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli w wymiarze co najmniej 50 godzin 

w ciągu ostatnich 3 lat, w tym co najmniej 30 godzin szkoleń dotyczących wykorzystania TIK 

w dydaktyce w co najmniej jednym z obszarów przedmiotowych (matematyczno-

przyrodniczy, humanistyczny, artystyczny) i na jednym z etapów edukacji (wczesnoszkolny, 

szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe); 

● doświadczenie w opracowywaniu materiałów edukacyjnych (scenariuszy szkoleń, 

materiałów pomocniczych itp.), w tym e-materiałów; 

● doświadczenie w zakresie mentoringu (konsultacji, doradztwa i/lub tutoringu) dla osób 

dorosłych. 
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Ponadto: 

● od Trenerów lokalnych prowadzących szkolenia dla nauczycieli informatyki będą 

wymagane następujące kompetencje związane z programowaniem: znajomość 

kluczowych zagadnień związanych z programowaniem, znajomość podstaw logiki, 

podstawowa znajomość wyrażeń arytmetycznych oraz – dla Trenerów lokalnych 

szkolących nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych – znajomość matematycznej 

teorii zbiorów i podstawowa umiejętność programowania w wybranym języku;  

● od przynajmniej jednego Trenera lokalnego u danego Grantobiorcy będą wymagane 

kompetencje związane z prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej szkół. 

 

c.  Wytyczne dotyczące organizacji szkoleń dla Uczestników projektu 

Szkolenia dla Uczestników projektu to kluczowy element przeznaczonej dla nich Ścieżki 

edukacyjnej.  

 

I. Szkolenia dla nauczycieli grup przedmiotowych z wyjątkiem nauczycieli informatyki 

Nauczyciele powinni się szkolić w swoich grupach przedmiotowych, na odpowiednim 

poziomie zaawansowania kompetencji cyfrowych. Grupy szkoleniowe będą liczyły 

od 8 do 12 osób (w uzasadnionych przypadkach liczebność grupy, za zgodą Operatora, 

będzie mogła zostać zwiększona do 15 osób). 

Rekomendujemy, aby szkolenie stacjonarne składało się z czterech 1-dniowych spotkań 

(32 godziny – 4 spotkania po 8 godzin), gdyż uczenie się w dłuższych blokach jest bardziej 

efektywne. Minimalizuje to także liczbę i koszt dojazdów nauczycieli i trenerów. Odstęp 

między spotkaniami powinien wynosić od 2 do 3 tygodni, tak aby uczestnicy mieli szansę 

na wypróbowanie poznanych metod i narzędzi cyfrowych. Szkolenia powinny odbywać się 

poza godzinami pracy nauczycieli. Rekomendujemy, aby odbywały się w weekendy. 

Jeśli takie rozwiązania okażą się trudne do wprowadzenia, Grantobiorca może rozważyć 

organizację spotkań po zakończeniu pracy przez nauczycieli, np. w układzie 8 spotkań 

po 4 godziny. 

Standard pracy z laptopem/komputerem i tabletem: 1 urządzenie na 2 uczestników 

oraz dostęp do sieci internetowej.  

  

 

II. Szkolenia dla nauczycieli informatyki 

  

Z uwagi na stopień skomplikowania treści dotyczących programowania omawianych 

na szkoleniu rekomendujemy, aby szkolenie stacjonarne składało się z sześciu  

ok. 5–6-godzinnych spotkań oraz 4–5 godzin szkolenia online. 

  

Standard pracy z laptopem/komputerem i tabletem: 1 urządzenie na 1 uczestnika 

oraz dostęp do sieci internetowej.  

  

Dotyczy szkoleń dla wszystkich grup nauczycieli: Szkolenie będzie prowadzone przez 

jednego Trenera lokalnego. Zaleca się, żeby przynajmniej część szkoleń dla Uczestników 
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projektu prowadziło 2 Trenerów lokalnych, co może podnieść jakość prowadzonych 

przez nich zajęć. Wyższa jakość wynika m.in. z różnych podejść do podejmowanych 

tematów, synergii kompetencji w parze trenerskiej, a także z jej większego potencjału 

energetycznego (każdy trener w parze jest mniej zmęczony niż podczas pracy 

indywidualnej). 

 

III. Dodatkowy moduł szkoleniowy online dla kadry kierowniczej szkół 

Moduł będzie stanowić uzupełnienie szkolenia stacjonarnego dla nauczycieli, którzy 

jednocześnie pełnią funkcję kierowniczą w szkole (dyrektor, wicedyrektor). W ramach 

modułu dyrektorzy dowiedzą się m.in. jak przygotować plan wdrożenia TIK, jak włączyć TIK 

w proces dydaktyczny w szkole z uwzględnieniem perspektywy długoterminowej. Moduł 

będzie przez nich realizowany dodatkowo, poza modułem online, który stanowi integralną 

część każdego szkolenia dla nauczycieli. Ukończenie modułu dla dyrektorów nie będzie 

warunkiem ukończenia szkolenia przedmiotowego przez dyrektora.  

 

10. Jakie wsparcie otrzyma Grantobiorca na etapie realizacji Projektu grantowego? 

I Wsparcie finansowe – Granty 

Przez cztery lata realizacji Projektu udzielimy wsparcia ok. 100 placówkom edukacyjnym 
na szkolenia dla nauczycieli, aby mogli oni lepiej wykorzystywać nowe technologie 
i e-zasoby w edukacji dzieci i młodzieży – w łącznej kwocie 40 milionów złotych, 
z przeznaczeniem na szkolenia dla ponad 75 000 nauczycieli. 
 
Wsparcia będziemy udzielać w postaci wypłaty Grantów. Minimalna wysokość Grantu 
to 300 000 złotych, a maksymalna – 450 000 złotych. Maksymalny koszt całkowity Projektu 
grantowego w przeliczeniu na jednego uczestnika projektu wynosi 530 złotych. 
Więcej informacji na temat planowania budżetu Projektu grantowego znajdziesz w pkt. 5.  
 
II Szkolenie, materiały szkoleniowe i wsparcie merytoryczne w organizacji szkoleń 
dla Uczestników projektu  

Dzięki naszemu wsparciu podniesiesz kompetencje zarówno nauczycieli w Twoim regionie, 
jak i kadry merytorycznej w Twojej placówce. Kadra z Twojej instytucji zostanie 
przygotowana do realizacji szkoleń dla nauczycieli zgodnie z kaskadową strukturą projektu. 
Twoja instytucja otrzyma od nas: 

● 4-dniowe szkolenie dla Trenerów regionalnych; 
● poradnik dla Trenerów regionalnych; 
● scenariusze szkoleń dla Trenerów lokalnych; 
● wytyczne szkoleniowe dla Trenerów lokalnych dotyczące szkoleń dla Uczestników 

projektu, m.in. odnośnie do tworzenia przez nauczycieli własnych e-materiałów 
i scenariuszy lekcji; 

● poradnik dla Trenerów lokalnych; 
● scenariusze szkoleń dla Uczestników projektu; 
● możliwość włączenia się w działania sieciujące, takie jak konferencje, wizyty 

studyjne, regionalne spotkania sieciujące – mają one na celu m.in. wymianę 
doświadczeń w stosowaniu TIK w edukacji. 
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III. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w realizacji Projektu grantowego dzięki 
Platformie  

Za pośrednictwem Platformy będziemy wspierać realizację Projektów grantowych 
merytorycznie i organizacyjnie. 

Merytoryczna część Platformy będzie obejmować komponent szkoleniowy 
i społecznościowy. Nauczyciele zgłoszeni do projektu, po zalogowaniu się na Platformie, 
wypełnią pretest pozwalający przydzielić ich do grup ze względu na poziom kompetencji 
cyfrowych oraz posttest określający stopień wykorzystania przez nich w praktyce wiedzy 
i umiejętności zdobytych podczas szkoleń. Będziesz mieć dostęp do wyników testów 
kompetencji nauczycieli z Twojego Projektu grantowego, co umożliwi Ci m.in. przydzielenie 
nauczycieli do odpowiednich grup. 

Za pośrednictwem Platformy udostępnimy Uczestnikom projektu materiały online, w tym: 

● podstawowe materiały przydatne w toku szkoleń, np. podstawę programową  

z poszczególnych przedmiotów, standardy przygotowania nauczycieli w zakresie 

TIK, program, cele i efekty szkolenia; 

● skrypty szkoleniowe – materiały dla nauczycieli podsumowujące i uzupełniające 

szkolenie prowadzone przez Trenerów lokalnych; 

● narzędziowniki przedmiotowe – opisy i linki do rekomendowanych  

e-zasobów, aplikacji i programów do wykorzystania podczas lekcji, przykładowe 

scenariusze lekcji, dobre praktyki; 

● 3–5-minutowe tutoriale dotyczące tego, jak korzystać z poszczególnych narzędzi 

do tworzenia własnych materiałów; 

● webinaria (interaktywne wykłady online) prezentujące nowinki technologiczne, które 

można wykorzystać na lekcji (z przykładami dobrych praktyk). 

Przewidzieliśmy także dodatkowy moduł online dla kadry kierowniczej szkoły dotyczący 

planu wprowadzania TIK do działań dydaktycznych w szkole oraz fora dla różnych grup 

Uczestników projektu. 

Na Platformie powstaną również repozytorium i wyszukiwarka scenariuszy lekcji tworzonych 

przez Uczestników projektu biorących udział w Projektach grantowych.  

Za pośrednictwem Platformy Trenerzy regionalni i lokalni będą mieli możliwość: 

● publikowania na forach, w tym zakładania wątków; 

● dostępu do scenariuszy lekcji tworzonych przez nauczycieli, w tym oceniania  

i komentowania; 

● akceptacji, ale też cofnięcia publikacji scenariusza lekcji przygotowanego przez 

nauczyciela; 

● kontaktu z konsultantami merytorycznymi na forach.  

Za pośrednictwem Platformy otrzymasz wsparcie organizacyjne: 

 przekażemy Ci treść Umowy o powierzenie grantu; 

 pobierzesz przygotowane przez nas wzory dokumentów; 
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 ułatwimy Ci zarządzanie szkoleniami realizowanymi przez Ciebie w Projekcie 

grantowym – będziesz mieć dostęp do dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń 

dla Uczestników projektu m.in. do harmonogramów zajęć, list uczestników. Będziesz 

zaznaczać obecność uczestników na szkoleniach oraz przypisywać materiały 

do zajęć; 

 będziesz mieć dostęp do wyników monitoringu wskaźników i rezultatów działań 

realizowanych przez Ciebie w Projekcie grantowym (na podstawie obecności 

nauczycieli na szkoleniach oraz materiałów i informacji wprowadzanych  przez 

Uczestników projektu); 

 przygotujesz i przekażesz nam sprawozdania okresowe; 

 przygotujesz i pobierzesz do wydruku sprawozdanie końcowe i protokół odbioru 

rezultatu szkoleń, czyli dokument potwierdzający realizację wszystkich szkoleń 

zaplanowanych w ramach Projektu grantowego; 

 będziesz mieć możliwość proponowania zmian w Twoim Projekcie grantowym. 

Zaproponowana przez Ciebie zmiana musi zostać przez nas zaakceptowana. Zakres  

i tryb możliwych zmian jest określony w Umowie o powierzenie grantu. 

  

IV. Wsparcie opiekunów grantów ze strony Operatora 

Na etapie realizacji projektu grantowego otrzymasz wsparcie opiekuna grantu w zakresie 

bieżącej realizacji działań projektowych. W razie pytań i wątpliwości będziesz mógł 

skontaktować się z opiekunem grantu drogą telefoniczną i mailową.  

 

V. Pakiet promocyjny 

Przekażemy Ci pakiet podstawowych materiałów do wykorzystania w działaniach 

informacyjno-promocyjnych. 

 

11. Rekomendacje dotyczące realizacji Projektu grantowego  

a. Rekrutacja 

Ze względu na szkoleniowy charakter Twojego Projektu grantowego przemyślana i sprawnie 

zorganizowana rekrutacja Uczestników projektu ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 

celów. Przygotuj wiarygodny i realistyczny plan działań informacyjnych skierowanych 

do różnych typów szkół i grup nauczycieli. Zastanów się, na ile działania informacyjne 

są przemyślane i prowadzą do uzyskania deklarowanej liczby uczestników szkoleń. Ten plan 

będzie podlegał ocenie merytorycznej, możesz uzyskać do 20 punktów w ramach 

punktowanych kryteriów merytorycznych. 

Opracowując plan działań informacyjnych, zastanów się, czy i w jaki sposób jesteś w stanie 

zapewnić:   

● udział nauczycieli reprezentujących wszystkie etapy edukacyjne i grupy 

przedmiotowe  (edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, 
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matematyczno-przyrodnicze, artystyczne) oraz przedstawicieli kadry kierowniczej 

szkół; 

● udział w projekcie nauczycieli szkół publicznych i szkół niepublicznych  

o uprawnieniach szkół publicznych; 

● pierwszeństwo udziału w szkoleniach nauczycielom na poziomie podstawowym; 

● co najmniej 30% uczestników szkoleń pracujących w szkołach w gminach wiejskich, 

miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich poniżej 20.000 mieszkańców; 

● udział w szkoleniach co najmniej: a) 2–3-osobowych zespołów ze szkół, w tym 

członka kadry kierowniczej – w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej 

niż 10 nauczycieli; b) 4-osobowych zespołów nauczycieli, w tym członka kadry 

kierowniczej – w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest od 10 do 20 

nauczycieli; c) 5-osobowych zespołów nauczycieli, w tym członka kadry kierowniczej 

– w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest powyżej 20 nauczycieli; 

● udział w szkoleniach przedstawiciela kadry kierowniczej szkoły; 

● zobowiązanie – na etapie rekrutacji – dyrektora szkoły uczestniczącej w Projekcie 

grantowym do wdrożenia TIK w proces kształcenia. 

 

Minimalizacja ryzyka związanego z rekrutacją 

Przemyśl, w jaki sposób zminimalizować ryzyko związane z rekrutacją Uczestników projektu  

oraz Trenerów regionalnych i lokalnych, w szczególności: 

● jaki jest sposób postępowania w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników 

projektu lub większej liczby chętnych niż przewidziano na etapie Wniosku 

o przyznanie grantu; 

● w jaki sposób zapewnisz odpowiednią liczbę Uczestników projektu zatrudnionych 

w szkołach na terenach  wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich do 20.000 

mieszkańców; 

● jaki jest sposób postępowania w razie trudności z pozyskaniem Trenerów 

regionalnych lub Trenerów lokalnych o odpowiednim potencjale merytorycznym; 

● jakie podejmiesz działania w razie trudności z pozyskaniem Trenerów regionalnych 

lub lokalnych do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli informatyki. 

Za plan działań mających na celu minimalizację ryzyka związanego z rekrutacją możesz 

uzyskać do 10 punktów w ramach punktowanych kryteriów merytorycznych. 

 

b. Zasady wypłacania grantów i wskazówki dotyczące zarządzania 

budżetem 

Przy planowaniu realizacji Projektu grantowego, a w szczególności zarządzania budżetem, 

uwzględnij tryb wypłacania przez nas środków. 

Granty będziemy przekazywać w transzach, zgodnie z Harmonogramem płatności transz 

grantu, stanowiącym załącznik do Umowy o powierzenie grantu. Wzór harmonogramu 

płatności transz znajdziesz na Stronie internetowej projektu. 
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Harmonogram płatności transz grantu będzie określał kwoty transz i terminy ich przekazania 

Grantobiorcy. Transze będziemy przekazywać na wyodrębniony rachunek bankowy, który 

wskażesz w Umowie o powierzenie grantu. Przed podpisaniem umowy poprosimy 

Cię o przekazanie oświadczenia o wyodrębnieniu tego rachunku. 

Harmonogram płatności transz grantu może być aktualizowany w następujących 

przypadkach: 

● na wniosek Grantobiorcy w przypadku zmiany harmonogramu postępu 

rzeczowego – po akceptacji przez Operatora; 

● przez Operatora: 

o po weryfikacji liczby osób, które ukończyły Ścieżkę edukacyjną,  

w przypadku zarówno ich mniejszej, jak i większej liczby;  

o w przypadku nieotrzymania w terminie środków od Instytucji 

Pośredniczącej. 

Harmonogram płatności transz grantu będzie aktualizowany za pośrednictwem Platformy. 

Kwota grantu będzie wynikała z zaproponowanego przez Ciebie budżetu Projektu 

grantowego, zaakceptowanego przez nas na etapie oceny Wniosku o powierzeni grantu. 

O konstrukcji budżetu Projektu grantowego i warunkach, jakie musisz spełnić, przeczytaj 

w pkt. 5. 

Zasady wyliczenia wysokości poszczególnych transz grantu oraz warunki ich wypłacania są 

następujące: 

● pierwsza transza grantu będzie transzą zaliczkową i będzie stanowić 20% 

wartości grantu. Podstawą do jej wypłacenia będzie zawarcie między 

Operatorem a Grantobiorcą Umowy o powierzenie grantu. Wypłata transzy 

będzie możliwa po otrzymaniu przez Operatora środków od Instytucji 

Pośredniczącej; 

● kolejne transze (z wyjątkiem ostatniej), których łączna kwota w sumie  

z pierwszą transzą nie może przekroczyć 80% wartości grantu, będą 

wyliczane na podstawie iloczynu liczby osób, które ukończyły Ścieżkę 

edukacyjną w danym okresie rozliczeniowym i kosztu przypadającego 

na jednego uczestnika, wynikającego z budżetu Projektu grantowego – 

jednak nie więcej niż 530 złotych. Transze pośrednie będą wypłacane 

pod warunkiem: 

o pozytywnej weryfikacji przez Operatora osiągnięcia przez 

Grantobiorcę w danym okresie rozliczeniowym liczby osób, 

które ukończyły Ścieżkę edukacyjną na poziomie minimum 

30% dla danego okresu. Liczba będzie weryfikowana 

na podstawie danych przekazywanych przez Grantobiorcę 

za pośrednictwem Platformy. W przypadku nie przeszkolenia 

odpowiedniej liczby osób w danym okresie rozliczeniowym, 

wypłata kolejnej transzy może zostać przez Operatora 

zawieszona. W uzasadnionych przypadkach Operator 

ma możliwość odstępstwa od zawieszania wypłaty transzy  

w powyższej sytuacji; 
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o zatwierdzenia przez Operatora sprawozdania okresowego, 

złożonego przez Grantobiorcę za pośrednictwem Platformy; 

● transza końcowa grantu będzie wypłacana w formie refundacji. Wysokość 

transzy końcowej będzie stanowiła różnicę między ostateczną kwotą 

grantu, wyliczoną na podstawie iloczynu liczby osób, którym wydano 

dokument potwierdzający ukończenie ścieżki edukacyjnej, i kosztu 

przypadającego na jednego uczestnika, wynikającego z budżetu Projektu 

grantowego – jednak nie więcej niż 530 złotych, a sumą wypłaconych 

dotychczas transz. Jeśli suma wypłaconych dotychczas transz będzie 

wyższa niż ostateczna kwota grantu, Operator wezwie Grantobiorcę 

do zwrotu różnicy wraz z odsetkami, zgodnie z zapisami Umowy 

o powierzenie grantu. 

Warunkiem wypłaty transzy końcowej będzie zatwierdzenie przez Operatora sprawozdania 

końcowego, złożonego przez Grantobiorcę, i podpisanie przez Grantobiorcę i Operatora 

protokołu odbioru rezultatu szkoleń. 

Wzór sprawozdania okresowego, końcowego oraz protokołu odbioru rezultatu szkoleń 

znajdziesz na Stronie internetowej projektu. 

Uwaga! Niestety nie będziemy mogli wypłacić transzy w terminie wynikającym  

z Harmonogramu płatności transz grantu mimo spełnienia przez Ciebie wszystkich 

warunków, o których mowa powyżej w sytuacji, gdy nie otrzymamy w terminie płatności 

od Instytucji Pośredniczącej. 

 

c. Jak będzie wyglądała sprawozdawczość w Projekcie grantowym? 

Rozliczenie przekazanych transz grantu będzie następowało w wyniku weryfikacji  

i potwierdzenia przez nas zrealizowania przez Ciebie zadań i osiągnięcia rezultatów 

przewidzianych we Wniosku o przyznanie grantu i Umowie o powierzenie grantu. Innymi 

słowy, będziemy rozliczać Cię za rezultat w postaci liczby osób, które ukończyły 

przewidzianą dla nich Ścieżkę edukacyjną. Będziemy monitorować i rozliczać, ile osób 

weźmie udział w realizowanych przez Ciebie działaniach szkoleniowych i ile osób ukończy 

Ścieżkę edukacyjną. Dokumenty księgowe stanowiące dowód wydatków poniesionych 

w ramach grantu nie będą przez nas sprawdzane na tym etapie. 

Pamiętaj również o tym, że w przypadku zrealizowania w ramach Projektu grantowego tylko 

części szkoleń lub szkoleń w mniejszych liczebnie grupach, a w rezultacie nie przeszkolenia 

założonej liczby uczestników, będziesz zobowiązany do zwrotu proporcjonalnej części 

grantu wraz z odsetkami, zgodnie z zapisami Umowy o powierzenie grantu. 

 

d. Obowiązki informacyjno-promocyjne 

Jako realizator Projektu grantowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

masz obowiązek informowania opinii publicznej o tym fakcie w sposób określony 

m.in. w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 

w zakresie informacji i promocji.  
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Wypełnienie obowiązków informacyjno-promocyjnych jest niezbędne i podlega kontroli. 

Aby ułatwić Ci ich zaplanowanie i przeprowadzenie, przygotowaliśmy pakiet podstawowych 

materiałów gotowych do wykorzystania, w tym:  

● zestaw logotypów UE i Partnerstwa realizującego Projekt „Lekcja:Enter” 

oraz logo Projektu  do wykorzystania na stronie i w materiałach 

informacyjno-promocyjnych (w wersji kolorowej i czarno-białej); 

● informację o projekcie na stronę internetową; 

● ulotkę pomocną w rekrutacji nauczycieli (do spersonalizowania,  

do samodzielnego wydruku); 

● plakat (do spersonalizowania, do samodzielnego wydruku); 

● baner na stronę internetową. 

Pakiet materiałów zostanie Ci udostępniony po przystąpieniu do realizacji Projektu 

grantowego. 

W ramach Projektu grantowego możesz przeznaczyć do 10% kwoty grantu na działania 

informacyjno-promocyjne oraz rekrutację nauczycieli na szkolenia.  

12. Zasady monitoringu i kontroli 

Jako Grantobiorca masz obowiązek monitorowania liczby osób, które realizują/zrealizowały 

Ścieżkę edukacyjną. Twoje obowiązki dotyczące monitoringu obejmują: 

● przypilnowanie, aby Uczestnicy projektu wprowadzili swoje dane osobowe niezbędne 

do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków UE na Platformie. Musisz 

zadbać o to, aby Uczestnicy projektu byli świadomi swoich obowiązków; 

● uzupełnianie na Platformie list obecności Uczestników projektu, do 7 dni po zakończeniu 

szkolenia; 

● przygotowywanie sprawozdań okresowych. Częstotliwość ich składania określa Umowa 

o powierzenie grantu; 

● współpracę podczas wizyt monitoringowych na szkoleniach. Wizyty obejmują 

m.in. weryfikację zgodności miejsca i terminu szkolenia ze zgłoszonym 

harmonogramem, zgodności treści przekazywanych podczas szkoleń z wytycznymi. 

Po każdej z wizyt, w ciągu 7 dni od jej przeprowadzenia, zostanie sporządzony protokół, 

niezwłocznie przekazany do Twojej wiadomości. Niezadowalający wynik wizyty 

monitoringowej może być podstawą do przeprowadzenia kontroli; 

● umieszczanie i regularne aktualizowanie na Platformie harmonogramu planowanych 

szkoleń; 

● poddanie się badaniom ewaluacyjnym oceniających jakość szkoleń. Wyniki analizy 

ankiet ewaluacyjnych będą jednym z czynników decydujących o przeprowadzeniu 

kontroli u Grantobiorcy. 

Informuj swojego opiekuna Projektu grantowego o każdej sytuacji zagrażającej osiągnięciu 

wskaźników na poziomie założonym we Wniosku o przyznanie grantu. Pamiętaj, 

że w przypadku, gdy nie przeszkolisz min. 30% założonej we Wniosku liczby osób w danym 

okresie sprawozdawczym, monitoring realizacji Twojego Projektu grantowego zostanie 

zintensyfikowany. Natomiast w sytuacji, gdy pełne osiągnięcie rezultatów Projektu 

grantowego jest zagrożone, przeprowadzona zostanie kontrola Projektu. 
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Procedura kontroli w Projekcie grantowym 

Jako Grantobiorca jesteś zobowiązany poddać się kontrolom w zakresie prawidłowości 

realizacji Projektu grantowego przeprowadzanym przez Operatora lub inne podmioty 

upoważnione, wskazane w Umowie o powierzenie grantu. W czasie kontroli poprosimy Cię 

o udostępnienie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu grantowego, sprzętu, 

materiałów, pomieszczeń oraz umożliwienia kontaktu z personelem i osobami objętymi 

działaniami szkoleniowymi. 

Skontrolowanych zostanie 20% Grantobiorców, którzy zostaną wybrani losowo lub jeśli 

zaistnieją uzasadnione okoliczności do kontroli.  

Podczas kontroli zostaną zweryfikowane: dokumentacja finansowa i merytoryczna Projektu 

grantowego, kwalifikowalność wydatków, zgodność danych przekazywanych  

w sprawozdaniach okresowych z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu grantowego 

dostępną w siedzibie Grantobiorcy, dokumenty związane z zamówieniami publicznymi, 

prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób prowadzenia 

i archiwizacji dokumentacji Projektu. 

Po zakończeniu kontroli, w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zakończenia, otrzymasz  

w formie pisemnej informację pokontrolną. W informacji pokontrolnej zostaniesz 

zobowiązany do przygotowania planu wdrożenia zaleceń pokontrolnych i działań 

naprawczych w terminie wyznaczonym przez zespół kontrolny. Termin wyznacza się, 

uwzględniając charakter tych zaleceń. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji Projektu grantowego (za wyjątkiem 

nieprawidłowości w obszarze finansów) zostaniesz zobowiązany/zobowiązana do podjęcia 

odpowiednich działań naprawczych. Wówczas, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania 

informacji pokontrolnej, powinieneś/powinnaś pisemnie poinformować Operatora o podjętych 

działaniach naprawczych i wykonaniu zaleceń pokontrolnych. W ciągu 30 dni roboczych 

od otrzymania takiej informacji Operator ma prawo przeprowadzić kontrolę zgodności 

wyjaśnień ze stanem faktycznym. W sytuacji, gdy kontrola wykaże, iż działania naprawcze 

nie zostały podjęte, Operator ma prawo wypowiedzieć Umowę o powierzenie grantu. 

W tej sytuacji masz obowiązek zwrócić nienależną część grantu wraz z odsetkami 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania 

grantu do ich zwrotu. Za należną część grantu rozumie się część prawidłowo rozliczoną. 

Nieprawidłowości z obszaru finansów skutkują koniecznością zwrotu części grantu wraz  

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia 

przekazania grantu do ich zwrotu. 

 

13. Kontakt w przypadku pytań 

Pamiętaj, że możesz liczyć na nasze wsparcie w razie pytań i wątpliwości, zarówno 
na etapie przygotowywania Wniosku o przyznanie grantu, jak i na etapie realizacji Projektu 
grantowego. Zapraszamy do kontaktu mailowego: kontakt@lekcjaenter.pl, oraz na stronę 

mailto:kontakt@lekcjaenter.pl
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www.lekcjaenter.pl, na której znajdziesz dokumentację konkursową, informacje o Projekcie  
i możesz zapisać się na newsletter Projektu „Lekcja:Enter”.  
 
Bądźmy w kontakcie! 
 

 

http://www.lekcjaenter.pl/

